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  ما و جنبش كارگري ايران
اي را در آرش به مبارزات كارگران ايران اختصاص  نامه كردند كه چرا چون گذشته،  ويژه در مراسم روز جهاني كارگران در شهر پاريس، دوستاني گله مي

  دهم؟! از سختي كار و دست تنهايي در كار مجله گفتم و باال رفتن سن!  نمي
دادند. دست به كار شدم. همان روز قراري را براي هفته بعد با بهروز فراهاني گذاشتم. قرار شد كه هر كدام با طرح  دوستاني قول همكاري و كمك

نامه را درميان گذاشتم. ضمن استقبال از موضوع،  نهادي به سر قرار حاضر شويم. در طول هفته با دوست نازنينم عباس فرد تماس گرفتم و موضوع ويژه پيش
فرداي آن روز، بيش از سي مقاله و سخنراني را برايم ميل كرد. همه را طي يك روز مرور كردم. بالفاصله  از عباس درخواست كردم  ام كند. اريقرار شد همي

  سئواالت پيشنهادي خود را برايم ارسال كند.
اي  اي كه دارد، امكان كار جدي به اضافه كار شغلي تهدر دو سه كمي اش يكار شبانه روزدانستم كه  يك هفته بعد سر قرار با بهروز حاضر شدم. خوب مي

  نخواهد داشت. 
نهادي عباس فرد عزيز را مرور كرديم. حاصل كار  ي كار و سختي كار،  ده سئوال طرح شده از طرف خودم و سئواالت پيش پس از گپ و گفتگويي در باره

  سئوالي است كه پيش رو داريد. 12
ي انتخابات و مبارزات عظيم مردم وطنم، جايي براي كله از دوستاني كه  ج تماس گرفتم و اكثراً قول همكار دادند. اما، مسئلهبا دوستاني در ايران و در خار

  گذارد. نتوانستند به قول خود عمل كنند، باقي نمي
هايي با  روز جهاني كارگر در ايران  و مصاحبه عالوه بر پاسخ همكاران آرش به سئواالت ما، گزارشاتي از خوانيد. ايست كه در زير مي حاصل كار پرونده

  ايم. هاي كارگران، درج كرده كارگران و فعالين كارگري در اين را از سايت
  آرش                                     

  :سئواالت 
  ايست؟  ي كارگران ايران در چه مرحله»آگاهيِ طبقاتي«به نظر شما سطح  -1
  يابي اين طبقه چيست؟ نهادهاي عملي و ملموس شما براي تشكل در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيش -2
  توان سخني از گرايش هاي محتلف به ميان آورد؟ آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي -3
  كند؟ چه مقدار نقش بازي مي» آگاهي طبقاتي«ئله ها و سنديكاهاي كارگري ايران، مس ي صنفيِ اتحاديه اصوالٌ در مبارزه -4
  كنيد؟ هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي داري مذهبي در ايران را با روش ارتباط ساختار قدرت سياسيِ سرمايه -5
هاي اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا  يابي كارگران و جنبش تواند به تشكل به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه براي افزايش دستمزد مي -6

  مبارزه براي حق تشكل؟
راي افزايش دستمزد و در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالباً از شمول قانون كار خارج هستند ، مبارزه ب -7

  اه هايي بايد پيش برود؟ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل ، از چه ر
  آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكل هاي مستقل كارگري مي تواند معنايي داشته باشد؟ -8
    مطرح است ، چيست؟   نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در باره رابطه اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري ( يا كار مزدي) -9

  را در حال حاضر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟  رابطه فعاالن چپِ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران – 10
  رابطه جنبش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد؟ – 11
داري چيست؟ و به نظر شما جنبش كارگري ايران تا كجا و  از دولت، احزاب و نهادهاي سرمايه» هاي كارگري ايران بش و تشكلاستقاللِ جن«ي  درك شما از مقوله -12

  المللي حساب كند؟ هاي بين تواند روي حمايت چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي
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  هاي يداهللا خسرو شاهي پاسخ
  
به نظر شما سطح ،آگاهي طبقاتي، كارگران ايران در چه مرحله اي  -س

  است؟
                

نمود عيني درك آگاهي طبقاتي به مفهوم واقعي آن  يداهللا خسرو شاهي:
را مي توان در شكل مبارزات و طرح خواسته ها، قدرت تشكل يابي، 

اقتصادي امروزين و خصلت مبارزاتي فعالين موقعيت سياسي، اجتماعي و 
جنبش هاي مختلف اجتماعي از جمله جنبش كارگري مورد بررسي قرار 

  داد.
آنجا كه طبقه كارگر و فعالين پيشتاز آن مسلط به تئوري علمي باشند و  

آن را در پروسه عيني مبارزه خود دخيل كنند و با اين ديد طبقاتي 
سوق دهند، اين طبقه از امكانات اقتصادي ، كارگران را به مصاف سرمايه 

  سياسي و اجتماعيي باالي برخوردار خواهد بود و اين زمينه وجود دارد كه 
و گرفتن سرنوشت خويش بدست خود گام هاي   براي كسب قدرت

شناخت منافع   عدم  از طرف ديگر ضعف تئوريك علمي و استواري بردارد.
كارگران را همچنان در وضعيت   آن، طبقاتي از طرف اين طبقه و پيشروان

  نابسامان اقتصادي ، سياسي و اجتماعي قرار خواهد داد. 
لذا مي توان گفت كه چنانچه طبقه كارگرمبارزه طبقاتي را بر مبناي  

نگرشي سوسياليستي به پيش برد و آن را توشه راه خود كند در اوج قدرت 
  ذلتش افزوده مي گردد.دور شود بر  و هر چه از آن  قرار خواهد گرفت 

بنابراين مي توان چنين اظهار داشت كه موقعيت كنوني كارگران در ايران  
و آنچه كه در حال حاضر بدست آورده اند نمودار مشخصي است از سطح 

  آگاهي هاي كسب كرده تاكنوني آنان.
با اين برداشت چنانچه به وضعيت مبارزاتي و مطالباتي كارگران در ايران 

پردازيم، آنچه در مقابل چشمان ما قرار دارد به ما مي گويد كه امروز ب
كارگران در ايران در محدوده يك مبارزه اقتصادي تدافعي و در ابتداي راه 

  تشكل يابي خود بسر مي برند.
از طرفي مي دانيم كه مبارزه اقتصادي صرف بدون مبارزه سياسي شكل 

ه چنين مبارزه هايي كه در بسيار ابتدايي از مبارزه طبقاتي است. چرا ك
مراحل اوليه قرار دارند، مبارزه كل طبقه كارگر بر عليه كل سرمايه دارن 
نيست و تنها مبارزه بخش بخش كارگران در مقابل كارفرماي خودي است. 
اين چنين مبارزاتي استثمار را از بين نمي برد بلكه مانند قرض مسكني 

ماري را درمان نمي كند. اين است كه به بيمار آرامش مي دهد ولي بي
طبقه بدون كسب قدرت سياسي و در اختيار گذاشتن وسائل توليد به كل 
جامعه، در چارچوب مبارزات اقتصادي تنها قادر است استثمار را تخفيف 
دهد، ولي نمي تواند آنرا از ميان بردارد. مبارزه طبقه كارگر در سه وجه، 

ه به پيش برده مي شود. لذا در اقتصادي، سياسي و تئوريك عليه سرماي
مبارزه اقتصادي صرف كه از ملزومات اساسي هر جنبش كارگري است، بعد 
آگاهي طبقاتي هنوز در مرحله ابتدايي خود قرار دارد. كه مي توان گفت 
جنبش كارگري ايران در حال حاضر در اين مرحله قرار دارد. و تا رسيدن 

كل سرمايه راه هاي پرفراز و نشيب و به رويايي مستقيم كل طبقه كارگر با 
موفقيت ها و شكست هاي فراواني را در مسسير خود دارد و هنوز از طبقه 

  اي در خود به طبقه اي براي خود مبدل نشده است.
  براي درك بهتر مسئله به چند گفته ماركس اشاره مي كنم.

گر فقط آگاهي طبقاتي طبقه كار ": او در هيجده برومر چنين مي گويد
مي تواند راه برون رفت از بحران سرمايه داري را نشان دهد. تا زماني كه 
اين آگاهي حضور{فعال} نداشته باشد، بحران هميشه وجود دارد. به نقطه 
شروع خود باز مي گردد، و همان مدار بسته را از سر مي گيرد تا آنكه 

اه تاريخ، سرانجام پس از رنج هاي بيشمار و كژراهه هاي هولناك، آموزشگ
فرايند آگاه سازي اين طبق را به كمال برساند و هدايت تاريخ را به او 

  "بسپارد...
طبقه كارگر بايد نه فقط در {برابر  " همچنين در فقرفلسفه مي گويد:

سرمايه} بلكه {براي خود} به طبقه مبدل شود، يعني ضروزت اقتصادي 
گاهي طبقاتي فعال و مبارزه طبقاتي خود را به سطح اراده آگاهانه و آ

كارساز بركشد... مسئله طبقه كارگرفقط اين است كه پيش از رسيدن به 
بلوغ عقيدتي، پيش از رسيدن به شناخت درست موقعيت طبقاتي و آگاهي 

  "طبقاتي، هنوز رنج هاي بسياري را بايد متحمل شود.
پيشنهادات عملي و ملموس شما براي تشكل يابي طبقه كارگر در  -س 

  مرحله چيست؟اين 
  

بنظر من راه برون رفت چندين ساله بي تشكلي كارگران  خسرو شاهي:
در ايران را فعالين كارگري در ايران در مقابل چشمان ما قرار داده اند. كه 

  از دو منظر مي توان به آن پرداخت.
فعاليت فعالين كارگري خارج از مراكز كاري و اقدامات فعالين كارگري در 

  اري.درون مراكز ك
قبل از شكل گيري تشكالت درون مراكز كاري كه مهم ترين آنها 
سنديكاي كارگران واحد و هفت تپه است، تشكالتي خارج از محيط كار با 
اعالم علنيت اظهار وجود كردند. هيت موسس سنديكاها و انجمن هاي 
صنفي كه متشكل از كارگران قديمي صنوف مختلف بودند ضمن اعالم 

نامه اي از وزارت كار خواستند كه آنها را به رسميت موجوديت ، طي 
بشناسد. كه اين خواست تاكنون عملي نشده و اين جمع نيز پس از چندي 

  در سايه قرار گرفت.
كميته پيگيري براي ايجاد تشكالت كارگري طي   به دنبال اين حركت

كرد بيانيه اي كه به امضاء بيش از سه هزار نفر رسيده بود اعالم موجوديت 
و رونوشت بيانيه خود را به وزارت كار ارائه داد. كه اين خود بهانه اي شد 

  براي عدم پيوستن بخشي از فعالين كارگري به اين حركت نوين. 
پس از چندي كميته هماهنگي جهت ايجاد تشكل كارگري طي بيانيه اي 
كه به امضاء بيش از سه هزار نفر رسيده بود اعالم موجوديت كرد. محسن 
حكيمي در مصاحبه با بي بي سي اعالم كرد كه: اين كميته در مقابل با 

  كميته پيگيري سازماندهي شده است.
كميته پيگيري پس از مدتي فعاليت و با دادن شعار ايجاد تشكالت 
كارگري بدست خود كارگران و بدون الزام دريافت مجوز از هيچ نهادي كه 

ه بود، بخاطر اختالفاتي به قبآل توسط فعالين كميته همانگي طرح شد
انشعاب كشده شد و تعدادي از موسسين اوليه از اين تشكل خارج شدند و 

  اين تشكل نيزبه انزوا كشيده شد.
كميه هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري كه با شعار ايجاد تشكل به 
همت خود كارگران به ميدان آمده بود، پس از طرح اساسنامه و برنامه 

ف شعار اعالم شده از طرف اين كميته، در صدد برآمد كه از خود، بر خال
باالي سر كارگران و بجاي كارگران خود را تشكل كارگري اعالم كند و از 

  كارگران خواست كه به اين اتحاديه ضد سرمايه داري بپيوندند.
پس از حدود يكسال بخاطر درگيري نظري در مورد بندهايي از اساسنامه ، 

نشقاق كشيده شد و اكثر فعالين آن زير نام كميته اين كميته به ا
هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكالت كارگري شروع به فعالين نموده و 

  مسير حركت خود را از چند نفر باقي مانده جدا كردند.
تجربه تاكنوني دوران شكل گيري كميته ها و نهادهاي خارج از مراكز 

ي اگر بخواهند خود را قيم كاري اين را مي گويد كه چنين نهادهاي
كارگران در نظر بگيرند و بدون پشتوانه كارگري در محيط هاي كاري و  

بدون سازمان دادن كارگران در پايه ها، بجاي كارگران اعالم تشكل كنند و 
خود را نماينده آنها بحساب آورند، راهي جز اضمحالل در پيش نخواهند 

  داشت.



    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢١٢  103 ي آرش شماره

يگيري و هماهنگي ضمن شادباش به من در ابتداي شكل گيري كميته پ
اگر در نظر داشته باشند  ها  چنين اقدامي اعالم كردم كه فعالين اين كميته

كه در غياب پايه هاي كارگري و بدون تشويق و ترغيب كارگران خود را 
نماينده و قيم كارگران اعالم كنند، خود به مانع بزرگي در مقابل سازمان 

شد كه در صورت چنين وضعيتي انرژي زيادي يابي كارگران مبدل خواهند 
دفع   صرف خواهد شد كه اين موانع را از مسير تشكل يابي كارگران ايران

كند. پروسه تاكنوني اين كميته ها و به بيراهه كشاندن اقدامات فعالين 
كارگري و همچنين انرژي زيادي كه صرف دفع اين موانع شد صحت اين 

در ادامه اين وضعيت و پس از بحث هاي   پيش بيني را به ثبوت رساند.
زياد، فعالين كارگري به اين نتيجه رسيدند كه راه برون رفت جنبش 
كارگري ايران از موقعيت كنوني، تشويق و ترغيب كارگران در مراكز كاري 
جهت ايجاد تشكالت مورد نظر خويش است. در اين راه خوشبختانه با 

سيسر فعاليت خود قرار داده و شواري اتحاد عملي كه فعالين كارگري در م
را سازمان دادند و اهم فعاليت خود مصروف به سازمانيابي    همكاري

كارگران در محيط كاري اعالم كردند، اميد مي رود كه اين نفيصه با 
فعاليت مشترك اين عزيزان برطرف و به مسير اصلي خود يعني تشويق و 

مراكز كاري منجر گردد.اما در ترغيب كارگران براي سامان يابي خود در 
گير و دارد درگيري هاي اين كميته ها بود كه هيت موسس احياء 
سنديكاي واحد اعالم موجوديت كرد و با بسيج كارگران در جهت احياء 
سنديكايي خود گامي اساسي برداشت كه در اين راه فعالين اين اقدام 

شده اند. كه همگان بنيادين تاكنون هزينه هاي بسياري سنگيني را متحل 
از پروسه شكل گيري اين تشكل و فداكاري هاي فعالين آن با اطالع 
هستند. عروج سنديكاي واحد در چنين مقطعي باعث شد كه كميته هاي 
خارج از محيط هاي كاري به سايه كشيده شوند و فعالين آنرا براين داشت 

يجه تاكنوني آن تا به يك بازنگري از عملكرد يكساله خود بپردازند كه نت
  ايجاد شوراي همكاري است.

در سرتير  با پيدايش سنديكاي واحد و با قرار گرفتن اخبار اين تشكل يابي 
رسانه هاي گروهي جهان كه به همت فعالين خارج از كشور به وقوع 
پيوست، راه برون رفت عملي جنبش كارگري از بي تشكلي چندين ساله 

رگران و فعالين كارخانه نيشكر هفت مشخص شد. كه در استمرار آن، كا
تپه ضمن يك مبارزه بي امان و طوالني مدت در حين مبارزه به اين نقطه 
نظر رسيدند كه تشكل مورد نظر خود را بنيان گذارند و با درس آموزي از 
حركت كارگران شركت واحد و با عدم پذيرش ايجاد شوراهاي مافيايي 

ي هيات مديره خود را انتخاب و تشكل اسالمي كار، با برگزازي مجمع عموم
سنديكايي خود را بدون دخالت نهادهاي غير كارگري در سطح جامعه 

كه رژيم بر آنها روا داشت   اعالم كردند. كه از دستگيري ها و مشكالتي 
  همه مطلع هستيم.

آنچه كه فعالين كارگري با از خودگذشتگي و پرداخت بهايي سنگين در 
داده اند، اين است كه راه تشكل يابي كارگران در  مقابل چشمان ما قرار

ايران از كانال ايجاد تشكالت مستقل كارگري در مراكز كاري و توسط خود 
  كارگران و بدون احتياج به مجوز از هر ارگان سرمايه امكان پذير است.

با ايجاد اين دو تشكل بود كه بخشي از فعالين كارگري كه قبل از چنين 
ت ديگري را در رابطه با سازمانيابي كارگران مطرح مي پروسه اي نظرا

كردند، با نفي عملي دهنيت گذشته خود به حمايت از اين سازمانيابي 
كارگران روي آوردند و از اين حركت حمايت كردند. در همين زمينه مي 
توان به عملكرد منفي كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري اشاره 

چ نمودعملي براي سازمانيابي كارگران حتا در يك داشت كه نه آنكه هي
كارگاه كوچك چند نفره از خود بجاي نگذاشته، بلكه به سد خاكي تشكل 

از   يابي كارگران مبدل شده بود كه با اين باران بهاري سازمانيابي كارگري
جلوي پاي فعالين كارگري شسته و روي به اضمحالل گذاشت و به يك 

  نفي هرگونه عمل كارگران مبدل شده است.بنگاه خبر پراكني و 
لذا با توجه به سئوال شما، مي توان گفت كه مسير سازمان يابي كارگران 
در ايران همانطور كه نشان داده شده، از كانال ايجاد تشكالت مورد نظر 
كارگران و با اراده آنها و بدون دخالت نيروهاي غير كارگري از مراكز كاري 

كه اميد است با توسعه تشكالت در ساير كارخانجات  به پيش خواهد رفت.
و محيط هاي كاري ديگر و با پيوستن اين تشكالت به يكديگر ، منتخبين 

  آنها تشكل سراسري و مستقل كارگران ايران را اعالم كنند.

به نظر من نهادهاي متشكل فعالين كارگري خارج از محيط كار با توجه به 
است كه نيرو و توان خود را معطوف به تجربه چند سال گذشته الزم 

نمايند.  تشويق و ترغيب كارگران در مراكز كاري بخصوص صنايع بزرگ  
در كنار اين اقدام اساسي اين فعالين ضمن يك همگرايي قادر هستند كه 
طي اطالعيه ها و نوشته هايي همچون فراخوان اول ماه مه امسال، خواسته 

ا در سطح جامعه مطرح كنند و به صداي ها و مطالبات كارگران ايران ر
واقعي كارگران در كشور مبدل گردند. تداوم چنين اقدامي ضمن آنكه 
شاهد بوجود آمدن تشكالت جديد در صنايع مختلف خواهيم بود، سبب 
خواهد شد كه در دراز مدت طيف وسيعي از فعالين كارگري به اين اقدام 

  گران در ايران مبدل گردد.بپوندند و اين به مركزي مورد پذيرش كار
آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي توان سخني از   -س

  گرايش هاي مختلف به ميان آورد؟
  

آنچه مسلم است، كارگران از نظر اقتصادي داراي منافع  خسرو شاهي:
مشتركي هستند ولي از نظر سياسي و نظري چنين نيست. آنها نيز همانند 

عي داراي گرايشات و نظرگاه هاي متفاوتي هستند. رسوخ ساير اقشار اجتما
گرايشات سرمايه داري و غير كارگري در ميان كارگران انكار ناپذير است. 
كارگران نيز تحت تبليغات رسانه هاي جمعي سرمايه داران به گرايشات 
غير كارگري روي مي آورند و حامل نظرات انحرافي از منتظر منافع 

  هستند.طبقاتي خويش نيز 
اما اين كه با توجه به موقعيت فعلي و امروز كارگران در ايران، آيا عمده 
كردن اختالفات نظري در ميان كارگران از طرف هر نيرو و نهادي كاري 

  اصولي است يا خير؟ جواب من به اين سئوال صد در صد منفي است.
مفهوم  به نظر من در موقعيت فعلي سخن گفتن از طبقه كارگر در ايران به

طبقاتي آن از واقعيت به دور است.مي توان گفت كارگران در ايران بصورت 
جدا از هم و در گروه ها و جمع هاي مختلف دست به اعتراضات و 
اعتصابات متعدد و جدا از هم مي زننند. و هنوز به عنوان يك طبقه با 
ا تشكل متحدي وارد ميدان مبارزه نشده و كل دستگاه دولتي و سرمايه ر

به چالش نكشيده اند. مبارزه با كارفرماي خود و صاحب كارخانه خود است 
  كه در مقطع كنوني شكل بيروني مبارزه كارگران را به ما نشان مي دهد.

جنبش نوپاي سازمان يابي كارگران در ايران تازه شروع به شكوفه كرده و 
ين چند جوانه از الله دروني خود را به نمايش گذاشته است. در چن

اشتراك منافع اقتصادي است كه همگرايي و وحدت در بين   مقطعي
كارگران را نمايندگي مي كند. نه تضاد في مابين فعالين كارگري. البته 
نيروها و نهادهايي هستند كه از سال ها پيش تاكنون و حتا در مقطعي كه 
 اثري از تشكل كارگري در ايران نبود و كارگران در بي تشكلي مطلق بسر
مي بردند، ضمن جناح بندي هاي مصنوعي، كارگران به راست و ميانه و 
راديكال تقسيم مي كردند، خود را در بخش راديكال قرار داده و با عمده 
نشان دادن تضاد بين كارگران و گل آلود كردن آب، در صدد صيد براي 

د كه فرقه خود شده و با بينشي تسمه نقاله وارانه كارگران را فرامي خواندن
به فرقه آنها بپيوندند. كه تا هم اكنون نيز چه در رابطه با فعالين كارگري و 

به اين روش   و چه در رابطه با خارج  نهاد هاي موجود در داخل كشور
مخرب ادامه مي دهند.هيچ نوشته و مطلبي را از آنها نمي توان يافت كه بر 

  )1چنين مبنايي بنا نشده باشد.(
لي در جامعه ايران را نه تضاد كار و سرمايه ، بلكه اين جماعت تضاد اص

تضاد درون فعالين كارگري مي بينند. همواره بر تشدد و چند دستگي بين 
كارگران تاكيد دارند و كمتر در نوشته هاي آنها مي توان نقدي بر رژيم 

  سرمايه و حاكميت موجود ديد.
ت روي منافع بجاي تشويق و ترغيب فعالين كارگري به همگرايي و وحد

مشترك و ايجاد زمينه هايي سالم در جهت بارور كردن درك طبقاتي آنها، 
هيستريك به جناح بندي غير واقعي درون فعالين كارگري مي   به صورت

پردازند و بر چند دستگي و انشقاق درون فعالين كارگري تاكيد مي 
حال ورزند.كه اين عمل در موقعيت كنوني كه جنبش نوپاي كارگري در 

شكوفايي است، وارد كردن سم خطرناكي بر پيكر نحيف اين جنبش است و 
  بس.
اصوآل در مبارزه ي صنفي اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري ايران،  -س

  چه مقدار نقش بازي مي كند؟ "آگاهي طبقاتي"مسئله 
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٢١٣  103 ي آرش شماره

  
همانطور كه در سئوال اول شما بيان داشتم، نقش آگاهي  خسرو شاهي:

براي پيشبرد اهداف نهايي اين طبقه در   طبقه كارگر طبقاتي در ميان
راستاي نفي استثمار و رسيدن به يك جامعه سوسياليستي تĤثير بسيار 
بسزايي دارد. تاريخ جنبش كارگري جهاني به ما نشان مي دهد كه در 
مقاطعي كه طبقه كارگر به آگاهي طبقاتي بااليي دست مي يابد بطرف 

در تابستان  در گيرودار انقالب روسيه  كسب قدرت به پيش مي رود.
نزديك به دو ميليون و هشتصد هزار كارگر يعني سه چهارم  1917

كارگران صنعتي از طريق كميته هاي كارگاهي و كارخانه اي در جنبش 
كنترل كارگري در مراكز كاري مشاركت فعال داشتند . كه اين نشانگر 

اه فوريه كه طبقه كارگر در سطح آگاهي طبقاتي كارگران است. و يا در م
سرنگوني تزاريسم نقش اصلي را داشت، اجازه داد كه در كنار قدرت 

يك قدرت ديگر توسط سرمايه داري شكل   شورايي كه خود برپا كرده بود
گيرد. علت اساسي اين امر نازل بودن سطح آگاهي طبقاتي در ميان بخشي 

وازي در ميان آنان بود. بر از كارگران و دهقانان و رسوخ افكار خرده بورژ
همين مبنا بود كه احزاب رفرميست منشويك و اس ار در رآس شوراها قرار 
گرفتند. اما طي چند ماه و در جريان مبارزه رشد آگاهي طبقاتي كارگران 
بجايي رسيد كه در سي و يكم آگوست با الهام گرفتن از كمون پاريس و 

درت بدست شوراها و نفي خود ، با شعار تمام ق 1905سال    تجربه
اكتبر با يك قيام مسلحانه  24حاكميت دوگانه بميدان آمدند و در 

حاكميت نمايندگان كارگران، سربازان و دهقانان را بر جامعه مستولي 
  كردند.

لذا مشاهد مي كنيم كه پيوند ارگانيك و ديالكتيكي مبارزه اقتصادي و 
آني (كه امر حياتي اين طبقه سياسي و فرا رويي از خواسته هاي روزمره و 

است) به خواسته هاي آتي و نهايي و طرح شعارهايي كه در برگيرنده نفي 
سرمايه و استثمار انسان از انسان است از بنيادي ترين معيارهايي است كه 

  مي توان نقش آگاهي طبقاتي را در آن مورد سنجش قرار داد.
شرايطي بايستي بياد داشته  اما از طرف ديگراين موضوع را همواره و در هر

انسان ها مقدمتĤ بايستي زنده بمانند، "قول ماركس،   باشيم كه به
زندگي كنند، و به تجديد توليد وجود انساني خود بپردازند. اين 
بدان معناست كه قبل از هر چيز بايستي نيازهاي اوليه خود را 

 "زينند.برآورده سازند. يعني بخورند، بياشامند، بپوشند و مسكن گ
  (ايدئولوژي آلماني)

به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  -س
براي افزايش دستمزد مي تواند به تشكل يابي كارگران و جنبش هاي 

  اجتماعي ديگر كمك كند، يا مبارزه براي حق تشكل؟
  

در ابتدا الزم است روي اين مسئله تاكيد شود كه طرح  خسرو شاهي:
تحقق هرخواسته اي از طرف كارگران بدون شكلي از سازماندهي امكان 
پذير نيست. يعني اين وحدت و همگرايي كارگران در يك مركز كاري يا در 

تحقق خواسته هايشان را ممكن مي سازد. هر   سطح كشور است كه امكان
چه قدرت سازماندهي براي پيشبرد هر امر مطالباتي مستحكم تر باشد، هر 

ار كه كارگران براي دستيابي به خواسته هايشان متحدانه در ميدان مقد
مبارزه آماده باشند، شانس پيروزي آنها بيشتر است. لذا بدون تشكل و 

  وحدت جمعي نمي توان اميدي به متحقق شدن مطالبه اي را داشت.
اما ممكن است طي يك مبارزه مثآل جلوگيري از تعطيل كارخانه و يا 

هاي معوقه و.... كارگران يك واحد دست از كار بكشند و با پرداخت دستمزد
برگزاري مجمع عمومي خواستار تحقق اين مطالبه مشخص شوند. كه در 
صورت موفقيت هم پس از بازگشت بكار، اين كارگران بازهم متفرقند و 
فاقد هر گونه سازمان يابي. در بعضي از چنين مبارزاتي است كه پس از 

اين نتيجه مي رسند كه براي دستيابي كامل به كليه مدتي كارگران به 
خواسته هايشان بهتر است جهت سازماندهي جمعي اقداماتي را در دستور 

اقدام كارگران هفت تپه طي   كاري خويش قرار دهند. نمونه بارز آن
مبارزات چندين ماهه بود كه در حين مبارزه برپايي تشكل مورد نظر خود 

گين به پيش بردند و آن را در سطح جامعه اعالم را گر چه با هزينه سن
  كردند.

  

  

  
  

گرچه ممكن است چنين اقداماتي در سطح يك واحد و مركز كاري با 
موفقيت به پيش برده شود. و حتا دستمزد كارگران آن واحد خاص 
نيزافزايش يابد اما پيشبرد چنين اقداماتي از جمله افزايش دستمزد 

تياج مبرمي به وجود تشكالت نيرومند كارگري كارگران در سطح كشور، اح
در سطح ملي دارد. پيشبرد امر افزايش دستمزد كارگران در صورت وجود 
تشكل پر قدرت و سراسري كارگران كه ممكن است منجر به اعتصابات 
عمومي شود، احتياج به وجود منابع مالي است كه كارگران بتواند در زمان 

د از آن استفاده كنند. كه اين مستلزم اعتصاب براي رفع مايحتاج خو
داشتن يك تشكل سراسري با صندوق مالي قوي است كه حق عضويت 

  كارگران در آن صندوق جمع آوري شده باشد.
بنا برآنچه گفته شد، تحقق مطالبات در تك واحد ها نيز احتياج به يك 
همگرايي جمعي دارد كه مي تواند از كانال اعتصاب و مجمع عمومي به 
پيش برده شود، اما در سطح عمومي و براي تحقق خواسته هاي كلي طبقه 
كارگر از جمله افزايش دستمزد وجود يك تشكل فراگير كارگري كه در 
برگيرنده تشكالت مراكز كاري است از ملزومات اساسي هر اقدام كارگري 
است. در غير اينصورت و بدون پشتوانه قوي كارگري، يعني كارگران 

سطح ملي، مي توان شعار افزايش دستمزد و يا هر مطالبه  متشكل در
كارگري را در سطح جامعه مطرح كرد. كه بنظر من در حد همان شعار 
باقي خواهد و امكان تحقق آن صفر خواهد بود. نمونه هايي از چنين 

  شعارهايي در گذشته ديده ايم كه فقط روي كاغذ ماندند.
قتصادي كوچك بخش اعظم در كشوري كه كاركنان واحدهاي ا -س

نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالبĤ از شمول قانون كار خارج هستند، 
مبارزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل، از چه 

  راه هايي بايد پيش برود؟
  

در مورد كارگاه هاي كوچك و يا هر مركز كاري ديگر  خسرو شاهي:
مي كنيم، اين بدان معنا  دن كارگران اشاره وقتي به موقت و پيماني بو

است كه اينها از شمول قانون كار بيرون هستند و بنابراين با توجه به 
قوانين موجود رژيم اسالمي، از حقوق قيد شده در قانون كار از جمله حق 
تشكل و غيرو محروم هستند. اما بايستي توجه داشته باشيم كه بر مبناي 

كارگران در سطح بين الملل و قوانين بين المللي تثبيت و پذيرش حقوق 
كارگري، هيچ رژيمي نمي تواند كارگران را از داشتن تشكل مورد نظر 
خودشان محروم كند. داشتن حق تشكل يكي از بنيادي ترين و ابتدايي 
ترين حقوقي است كه از نظر جامعه بين الملل برسميت شناخته شده و 

  صحه گذاشته است.رژيم جمهور اسالمي نيز برآن 
از طرف ديگر اين يكي از تجربيات با ارزش و شناخته شده كارگران در 
سطح جهان است كه بدون مبارزه هيچ حقي از طرف كارفرمايان براي آنها 
در نظر گرفته نخواهد شد. لذا حق اعتصاب را با اعتصاب، حق تجمع را با 
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امعه مي توان بدست تجمع و حق تشكل را با مبارزه و اعالم آن در سطح ج
آورد و نمي توان به اميد بخشش و لطف كارفرمايان و دولت ها در هيچ 

  زمينه اي نشست و منتظر آعطاء اين حقوق از طرف آنها شد.
اما اينكه گفته ايد كه كارگران كارگاه هاي كوچك از چه راه هايي مي 

د.از توانند خود را متشكل كننند، بنظر من راه هاي متعددي وجود دار
جمله كارگران كارگاه هاي كوچك مستقردر شهرهاي بزرگ كه تعداد 
چنين كارگاه هاي زياد است، مي توانند در بخش هاي متمركز در وحله 
اول متشكل شوند و سپس با پيوستن بيكديگر تشكل شهري خود را بوجود 

هاي آورند. مثآل در تهران يا اصفهان و اراك و... كارگران مي توانند اتحاديه 
منطقه اي خود در شمال و جنوب و شرق و غرب شهر را سامان دهند. 

انجام دادند و با موفقيت هم  57كاري كه به اسم شورا در مقطع انقالب 
توآم بود، ( شوراي كارگران شرق، غرب، جنوب و شمال تهران) و پس از 
 اين مرحله اتحاديه شوراها و يا تحت هر نام ديگري كه مايلند را بوجود

كنگره اي متشكل از نمايندگان   آورند. كه با برنامه اي مشخص با برگزاري
منتخب آنها در شهرها، قادرند تشكل سراسري خود را در سطح ملي سامان 

  دهند.
مي دانيم در مقطع فعلي معلمان در سطح كشور تشكل خود را اعالم كرده 

هم منبعث از اند. كه در برگيرنده تشكالت معلمان در هر شهر است كه آن
تشكالت ناحيه ايي معلمان در ناحييه هاي مختلف هر شهر مي باشد كه 
در برگيرنده معلمان هر دبستان و دبيرستان و مركز آموزشي است. اين 
الگو مي تواند مورد استفاده فعالين كارگري در كارگاه هاي كوچك نيز قرار 

  گيرد.
ستقل كارگري مي آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكالت م -س

  تواند معنايي داشته باشد؟
فكر كنم در سئوال باالتر به اين پرسش پاسخ داده ام. اما  خسرو شاهي:

جهت تاكيد الزم است بگويم كه گرچه ممكن است در يك واحد بر اثر 
فشار و اقدامات كارگران، كارفرما مجبور به افزايش دستمزد كارگران همان 

ي امكان تحقق افزايش مزد كارگران و يا هر واحد شود، اما در سطح مل
مطالبه عمومي ديگر كارگران بدون وجود تشكالت مقتدر كارگري و در 

  ميدان مبارزه آماده بودن كارگران غير ممكن است.
نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در رابطه  -س

( يا كارمزدي) مطرح اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري 
  است، چيست؟

  
همانطور كه گفته ايد تعداد انگشست شماري هستند كه  خسرو شاهي:

چنين بحث هايي را مطرح مي كنند. در ابتدا اين دوستان بقول خودشان 
در مقابل كميته پيگيري براي ايجاد تشكالت كارگري، كميته هماهنگي 

پس از مدتي براي آن براي ايجاد تشكل كارگري را مطرح كردند. كه 
اساسنامه و غيرو را در نظر گرفتند و اتحاديه ضد سرمايه داري متشكل از 
تمامي كارگران، اعم از راديكال و رفرمسيت و مذهبي و غيرو را برشته 

  تحرير درآوردند. كه بعدها به شوراهاي ضد سرمايه داري تغيير نام يافت.
، اما وقتي به جنبه عملي اين دوستان در ظاهرحرف هاي قشنگي مي زنند

مي رسند با مشكل اساسي روبرو ميشوند. اينها مععقدند كه كارگران در 
  همين شرايط امروزي بايستي به اين تشكل ضد سرمايه داري آنها بپيوندند 

اي را براي لغو كارمزدي در دستو كار امروز خود با وجود همين  و مبارزه
  رژيم به پيش ببرند. 

توجه كنيم چيزي جز رسيدن به يك جامعه   غو كارمزديل  اگربه مفهوم 
سوسياليستي نيست. يعني اين دوستان معتقدند كه در همين رژيم و با 
پيوستن كارگران به آنها مي توانند جامعه را به سوسياليسم رهنمود كنند. 
اين يعني همان راه رشد غير سرمايه داري كه حزب توده در اوائل انقالب 

عتقد بود كه امام خميني جامعه را به سوسياليزم سوق مي مطرح كرد و م
دهد. و قطعĤ مي دانيد كه چه انرژي از كل چپ گرفت. چه در تĤييد و چه 

  در نفي اين تئوري خيال بافانه.
حال اين عزيزان نيز پس از گذشت چندين سال به دنبال همان تئوري براه 

در اساس نفي انقالب افتاده اند كه همانند حزب توده با چنين نگرشي 
طبقاتي را در بر داشته و رفرم در جامعه سرمايه داري را تبليغ و تئوريزه 
مي كنند. حتا بعضي از اينها بجايي رسيده اند كه به فعالين كارگري نهيب 

بجاي  "بيدادگا ه ها"مي زنند كه در نوشته هاي اعتراضي شان از كلمه 
  دادگاه هاي رژيم استفاده نكنند. 

دوستان هر حركت و عمل و اقدام كارگران در هر زمينه اي را نفي مي اين 
كنند، همه را عامل سرمايه قلمداد مي كنند. و راه تجات كارگران را 
پيوستن به اين تشكل لغو كارمزدي دانسته و به كارگران دستور مي دهند 
كه كارخانجات را تسخير كنيد و از دولت بخواهيد كه مواد اوليه را در 

  ختيار شما قرار دهند!!!!ا
اما در دنياي واقعي با توجه به نفي تمامي اقدامات كارگران از طرف اين 
جمع و حتا نفي جمع شدن كارگران در حزب سياسي خود، عملكردشان 
پاسيفيسم و بي عملي مطلق آنها را به نمايش مي گذارد.براي نشان دادن 

بي  "نوشته ماركس در واقعيت وجودي اين جمع، نظرتان را به بخشي از
جلب مي كنم. كه بيانگر واقعيت وجودي اين دوستان  "تفاوتي سياسي

  است.
  ماركس با كنايه مي گويد:

  
طبقه كارگر مجاز نيست كه خود را بعنوان يك حزب سياسي متشكل  " 

سازد. و... زيرا مبارزه بر عليه دولت بمعني برسميت شناختن دولت است و 
تضاد مي باشد! كارگران حق ندارند دست به  اين با اصول ابدي در

هيچگونه اعتصابي بزنند زيرا بخاطر نائل آمدن به افزايش مزد و يا 
جلوگيري از تقليل آن، نيرو ها را بهدر دادن بمعني قبول سيستم كارمزدي 
است و اين در تضاد با اصول ابدي رهايي طبقه كارگر است. اگر كارگران در 

عليه دولت سرمايه داري فقط به اين علت با يكديگر مبارزه سياسيشان بر 
متحد شوند، كه امتيازي كسب كنند، آنوقت سازش هايي خواهند كرد و 
اين با اصول ابدي در تضاد مي باشد....اگر مبارزه سياسي طبقه كارگر 
اشكال قهرآميز بخود بگيرد و اگر كارگران ديكتاتوري انقالبي خود را 

ايه داري سازند، در اين صورت مرتكب جنايت جانشين ديكتاتوري سرم
  وحشت انگيز لطمه دار ساختن اصول ابدي شده اند.

بعبارت ديگر، كارگران بايد دست روي دست بگذارند و وقتشان را براي 
جنبش سياسي و اقتصادي بهدر ندهند. تمام اين جنبش ها نمي توانند 

ا بايد بعنوان انسان شامل چيزي جز نتايج بالواسطه براي آنها باشد. آنه
هاي مذهبي حقيقي براي نيازمندي هاي روزمره ارزشي قائل نباشند. بايد 
با كمال اعتقاد اعالم نمايند كه اگر طبقه شان به چهار ميخ كشيده شود و 
نژادشان نابود گردد، بازهم نبايد باصول ابدي خللي وارد بيايد! همانطور كه 

باشند و از تعلقات مالي دنيوي  مسيحيان بايد معتقد به موعظه كشيش
پرهيز كنند و فقط توجه به آن داشته باشند كه به بهشت نائل آيند {حال 
شما بجاي بهشت بخوانيد استحاله اجتماعي}، كه در يك بامداد زيبا، در 
يك گوشه از دنيا بوقوع خواهد پيوست. چيزي كه هيچ كس نمي داند 

ت. كه البته هر دوي اينها بيك چگونه و بوسيله چه كسي تحقق خواهد ياف
  اندازه گمراه كننده مي باشد.

بنابراين طبقه كارگر بايد با رفتاري شبيه به يك گله گوسفند فربه، در 
انتظار اين به اصطالح استحاله اجتماعي بنشيند و دولت را بحال خود 
بگذارد.... كارگران بايد در زندگي عملي روزمره شان، مطيع ترين نوكر 

باشند ولي در باطن با تمام نيرويشان بموجوديت آن معترض باشند. دولت 
با خريدن و خواندن نوشته هايي كه مربوط به از ميان بردن دولت ميباشد، 
انزجار تئوريك خود را نسبت به آن اعالم دارند. البته آنها بايد متوجه 

ابودي كه شامل ن –باشند كه بجز ايراد نطق و خطابه در باره جامعه آينده 
اين نظام منفور مي باشد، بايد از هر نوع مقاومتي در مقابل نظام سرمايه 

  "داري خوداري كنند!
  

بنظرم همانطور كه در باال گفتم اين گفته هاي ماركس نمودار واقعي 
  ماهيت وجودي اين دوستان مي باشد.

چپ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران را در   رابطه فعاالن -س
  اضر چگونه ارزيابي مي كنيد ؟حال ح

   
   به نظر من با توجه به مبارزات كارگران ايران طي سه خسرو شاهي:

و انعكاس اين مبارزات در سر تيتر و اخبار رسانه   چهار سال گذشته
گروهي در سطح جهان، بخشي از فعالين چپ توجه خود را معطوف به 
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ا در دستور كار خود جنبش كارگري كرده و در اين زمينه فعاليت هايي ر
قرار دادند. اما اين رابطه هنوز به نقطه اميدوار كننده و قابل قبولي نرسيده 
است. متاسفانه هنوز هستند نيروهاي سياسي كه به كارگران بعنوان تسمه 

نگاه مي كنند. هنوز سكتاريسم از   نقاله و ابزار رسيدن به قدرت سياسي
برخي از اين نهادها منافع فرقه اي  پيكر چپ رخت برنبسته است. هنوز نزد

بر منافع طبقه كارگر ارجحيت دارد. هنوز بخشي از اين چپ با طرح 
شعارهاي غيرواقعي و آنارشيستي و با نفي هرگونه اقدام كارگران مبارزه 

كاذب و غيرواقعي در   كارگران را به تمسخر مي گيرد. هنوز رقابت هاي
با پيشبرد اهداف كارگران وجود دارد.  ميان بخشي از فعالين چپ در ارتباط

هنوز افرادي پيدا مي شوند كه با طرح اختالفات غيرواقعي در ميان فعالين 
كارگري در صدد جذب نيرو به فرقه چند نفري خود هستند. هنوز بخشي 
از اين فعالين حاضر نيستند بپذيرند كه فعالين كارگري از نظر درك منافع 

كه مي توانند سازمانده تشكالت خود در جامعه خود به مقطعي رسيده اند 
باشند. هنوز هستند نيروهايي كه بجاي كارگران برايشان تشكل بوجود مي 

  آورند و به آنها فرمان پيوستن به چنين تشكالتي را مي دهند.
تا چنين ديدگاه ها و عملكردها از جامعه چپ رخت برنبندد، تا چپ نپذيرد 

براي پيشيبرد اهداف طبقه كارگر است، نه  كه يك نيروي كمكي و حمايتي
رهبر و فرمانده و نسخه پيچ، اين رابطه به ريل اصلي خود بازنخواهد گشت. 
الزمه رسيدن به چنين نقطه اي ارجحيت دانستن منافع طبقه كارگر بر 
منافع گروهي و تالش براي به قدرت رساندن طبقه كارگر بر سرنوشت 

  خويش است و بس.
ش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه ارزيابي رابطه جنب -س

  مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد؟
  

به نظر من طي دو سه سال گذشته تالش هايي براي  خسرو شاهي:
همگامي جنبش مختلف اجتماعي در ايران بعمل آمده است. فعالين 

اقداماتي  ان و.. در اين رابطه جنبش كارگري ، زنان، دانشجويان، نويسندگ
را انجام داده و اطالعيه هاي مشتركي نيز صادر كرده اند. كه در حد خود 

  قابل ستايش و گامي به پيش است.
فعالين جنبش هاي اجتماعي الزم است بر اين مسئله توجه صد چندان 
كنند كه هيچ جنبش مترقي در جامعه بدون همكاري و همگامي ساير 

همكاري   ود در جامعه قادر نيست به اهداف خود دست يابد.نيروهاي موج
و همگامي فعالين اين جنبش ها و داشتن يك برنامه مشترك با چشم 
اندازي دراز مدت قادر خواهد شد اين جنبش ها را هر چه بيشتر به 

  يكديگر نزديك تر كند.
مطلعيم كه رژيم اسالمي تاكنون با سركوب زياد از تشكل يابي جنبش 

ي اجتماعي در ايران جلوگيري كرده است. نويسندگان، زنان، كارگران ها
و... از بي تشكلي در عذابند. تدوين يك برنامه مشترك در جهت تشكل 
يابي و همكاري و همگامي فعالين جنبش هاي اجتماعي براي تحقق آن از 
اهم مسائلي است كه مي تواند در دستور كارهمين امروز فعالين جنبش 

  لف اجتماعي قرار گيرد.هاي مخت
استقالل جنبش و تشكل هاي كارگري "درك شما از از مقوله  -س

از دولت، احزاب و نهادهاي سرمايه داري چيست؟ و بنظر شما   "ايران
جنبش كارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي تواند 

  روي حمايت هاي بين المللي حساب كند؟
   

نگاهي به تاريخ خونين جنبش كارگري از ابتداي شكل با  خسرو شاهي:
گيري اين طبقه تاكنون در مي بابيم كه طبقه كارگر با همه جانفشاني ها و 
مبارزات بي اماني كه با سرمايه داشته پس از فراز و نشيب هايي هم اكنون 
در موقعيتي قرار دارد كه زنجيرهاي سرمايه توسط احزاب سوسيال 

لست سابق بر دست پاي او فشرده شده است و تمامي دموكرات و سوسيا
تالش اين احزاب وابسته به سرمايه و رهبران آن در اين است كه اين طبقه 
را در چهارچوب همين نظام سركوب گر و استثماركننده نگه دارند. با 
استفاده از تمامي امكانات موجود سرمايه داران در سطح جهان نظم موجود 

ند و جلوي هر گونه حركت راديكال و خودجوش سرمايه را حفظ كن
  كارگران در سطح جهان را سد نمايند.

  

  

  
  
  

حتا در مقاطعي كه طبقه  با نگاهي به اين تاريخ خونبار متوجه مي شويم 
كارگر خيزشي جهت كسب قدرت سياسي برداشته و در صدد اعمال 

ين حاكميت خود بر جامعه بوده، احزاب چپ و راست با ترفندهايي ا
جنبش را مهار كرده و خود بر اريكه قدرت سوار شده كه نتيجه آن 
وضعيت موجود طبقه كارگر در سطح جهان است. كه در موقعيت تدافعي 
براي حفظ دستاوردهاي گذشته خويش است. ضعف مفرط فعالين 
سوسياليست براي خودآگاهي كارگران در سطح جهان، عقب نشيني بخش 

ه دامن سرمايه روي آوردن نتيجه اي است كه در وسيعي از اين فعالين و ب
  مقابل چشمان ما قرار دارد.

از اين رو بنظر من با توجه به تجربيات گذشته الزم است فعالين كارگري 
سازماندهي فعاليت هاي اقتصادي و سياسي خود را بطور مستقل و با همت 

رگري ندهند خود به پيش ببرند. اجازه دخالت به هيچ نيرويي را در امور كا
و در همه زمينه هاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي سازمان هاي مستقل 
خود را برپا دارند و تمامي تصميمات را بعهده نمايندگان منخب خود 
واگذارند و هر آنگاه كه احساس كردند كه اين نمايندگان در جهت منافع 

اي آنها بگمارند. آنان گامي برنمي دارند، آنها را تعويض و افراد ديگري را بج
دوران تسلط نيروهاي سياسي بر جنبش كارگري بپايان رسيده و الزم است 
اين نيروها كمك كننده و مشوق خود سازماندهي كارگران و گرفتن 
سرنوشت كارگران بدست خودشان باشند. استقالل طبقه كارگر در موقعيت 

ارفرمايان و دولت ها، ك  فعلي از تمامي ارگان هاي غير كارگري از جمله
احزاب چپ و راست و ميانه از مهم ترين مسائلي است كه الزم است مورد 
توجه فعالين جنبش كارگري قرار گيرد. رهايي طبقه كارگر از قيد و بند 
استثمار تنها بدست كارگران و با همت آنان امكان پذير است. هر نگرشي 

بردن اين طبقه است ديگر در اين زمينه اگر فريب كارانه نباشد به بيراهه 
كه سرنوشت مختوم آن امروز در مقابل چشمان ما قرار دارد. اين به مفهوم 
ستنيز با نيروهاي سياسي معتقد به هژموني طبقه كارگر بر جامعه نيست. 
همكاري مستقالنه با اين متحدين واقعي طبقه كارگري از اهم مسائلي 

    است كه الزم است به آن توجه كامل شود.
مورد حمايت هاي بين المللي، همانطور كه مطلعيد حدود بيست  اما در

سال است كه فعالين كارگري تبعيدي براي كسب حمايت هاي بين المللي 
از خواسته ها و مبارزات كارگران ايران تالش مي كنند. تالش بي وقفه و 

 "انجمن كارگران پناهده و مهاجر ايراني"چندين ساله فعالين كارگري در 
سنگ بناي شروع اين حركت  "زنده باد تشكالت مستقل كارگري"ار با شع 

در سطح خارج از كشور بود. كه قادر شدند ضمن شناساندن جنيش 
كارگري ايران به طبقه كارگر جهاني حمايت هاي بخش وسيعي از كارگران 
را از خواسته ها و مبارزات كارگران ايران بدست آورند. گرچه در ابتدا اين 

بي مهري بعضي از نهادهاي سياسي قرار گرفت و اين حركت  حركت مورد
قلمداد كردند، اما با توجه  "عقب مانده و جهان سومي"و شعار را يك اقدام 

اقدام تاريخي بعضي از نيروهاي سياسي نيز با ايجاد  به موفقيت هاي اين 
نهادهاي كارگري به اين عرصه مبارزه در خارج از كشور پيوستند و به 

  مايت هاي بين المللي از جنبش كارگري ايران همت گماشتند.كسب ح
 *    
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 هاي  يوسف آبخون پاسخ
  

با سالم به خوانندگان گرامي نشريه آرش و با سپاس از شما كه اين شماره 
نشريه آرش را به مسائل جنبش كارگري اختصاص داده ايد. با ابراز تاسف 

د را طرفدار طبقه كارگر مي از اين كه  نشريات ايراني، چه آن ها كه خو
دانند و چه آن ها كه نمي دانند، كم تر به اين مسائل مي پردازنند. در 
حالي كه هر تحولي در كشور ما، به تحوالت در اين طبقه، يعني 

  پرشمارترين مردم ما بستگي دارد.
   

  ي كارگران ايران در چه مرحله»آگاهيِ طبقاتي«به نظر شما سطح   آرش:
  ايست؟

  
به نظرمن براي پاسخ به اين سئوال ابتدا بايد روشن كنيم   سف آبخون:يو

چه هست تا بتوانيم به اين سئوال پاسخ  "آگاهي طبقاتي "كه منظور از 
بدهيم كه كارگران ايران در چه مرحله اي ازآن قرار دارند. چرا كه در اين 
مورد برداشت واحدي وجود ندارد و حتي مي توان گفت در چپ ما 

اشت نادرستي از آن وجود دارد. به اين ترتيب كه آگاهي طبقاتي برد
كارگران با آگاهي سوسياليستي ويا انقالبي ( آن هم با برد اشت هاي 
گوناگوني كه از اين سوسياليسم و يا انقالب كارگري در ذهن آن ها وجود 

همراه با اين درك نادرست تر از گفته هاي دارد) يكي گرفته مي شود.  
كه اين آگاهي درميان آن ها به عنوان انقالبيون (حرفه اي ) وجود  لنين 

نتيجه عملي  دارد كه بايد آن را از( بيرون) به ( درون) طبقه كارگر ببرند.
اين درك اين است كه خود طبقه و آگاهي اش( وبه قول ماركس آن طور 
ر كه هست ونه آن طور كه ما مي خواهيم) كه معموال تا شرائط انقالبي د

جامعه، انقالبي ويا سوسياليستي نيست، نه تنها در معادالت  آن ها حذف  
مي شود بلكه حتي  مبارزه و آگاهي اين طبقه مثال تا زماني كه در 
چارچوب نظام سرمايه داري صورت مي گيرد، تحقير و گاهي حتي 
انحراف(معلوم نيست از چه هدفي!)  تلقي مي شود.  بنا براين در اين 

آگاهي خود طبقه كارگر درهر مرحله اي و حتي سوسياليستي كه برداشت، 
هم باشد، آگاهي طبقاتي محسوب نمي شود. مگر آن كه آگاهي طبقه با 

  آگاهي هاي  آن  ها يكسان گرفته شود.
اين گسست دردرك آگاهي خود طبقه و آگاهي سوسياليستي كه گويا (  

كرد) بي ارتباط از طبقه با برداشت نادرست از گفته هاي لنين در چه بايد 
شكل گرفته ويا به وجود مي آيد، نتايج منفي زيان باري براي جنبش 
كارگري داشته است. درحالي كه منظور لنين اين بود كه سوسياليسم 
ماركسي ويا كارگري حاصل روند فكري خاصي بوده كه تئوريسين آن 

ي ارتباط به يعني ماركس كارگر نبوده است. نه آن كه او تئوري خود را ب
واقعيت  مبارزه و آگاهي اين طبقه شكل داده است. در حالي كه برعكس

،  كه ماركس به اين دليل سوسياليسم خود را كارگري ناميد كه اين است

دربرابر ساير مكاتب سوسياليستي و كمونيستي آن زمان، اولين 
ويا سوسياليسمي بود كه در پيوند با نتايج مباررزه ( روزمره، اقتصادي 

اتحاديه اي ) وآگاهي اين طبقه و با تكيه و تاكيد بر آن به وجود آمد . با 
اين حال مي توان گفت كه گسست جنبش چپ ازجنبش كارگري( ويا  
اتحاديه اي)، كه سابقه اي طوالني داشته و تنها به چپ ما محدود نيست و 

  دارد. از گفته هاي او به ويژه پس از لنين، ريشه در همين درك نادرست
شايد تاكيد برا اين نكته دراين جا الزم باشد گه  منظوراز آگاهي طبقاتي 
هم، آگاهي فرد كارگر نيست. كارگر از نظر فردي تفاوتي با ديگر مردم 
جامعه و يا طبقات تحت ستم ماقبل خود ندارد و ممكن است كارگران 

د. اين مانند سايرگروههاي مردم افكاري ارتجاعي ويا مترقي داشته باشن
تاكيد، به آگاهي هاي رنگارنگ سوسياليستي و يا كمونيستي قبل ويا بعد از 
ماركس هم مربوط است. چنان چه اكثر نمايندگان افكار سوسياليستي و 
كمونيستي قبل از ماركس، كارگر بودند. ولي كارگر بودن آن ها مانع از آن 

سم آن ها را نشد كه  ماركس در فصل سوم مانيفست، سوسياليسم و كموني
ارتجاعي ننامد. مثال وايتلينگ كه به پدر كمونيسم آلمان معروف است، 
خياط بود و پردون  فرانسوي كه به پدر آنارشيسم معروف است چاپچي بود 
ويا ارنست هارني كه به پدر سوسياليسم كارگري انگليس معروف است وبه 

د. ولي ماركس قول دريپر قبل از ماركس به سوسياليسم كارگري رسيده بو
همين طور  گاهسوسياليسم و كمونيسم آن ها را به اين دليل تخيلي و

ارتجاعي مي دانست كه به حركت و آكاهي خود طبقه كارگرمتكي نبودند و 
مبارزات روزمره اقتصادي و اتحاديه اي كارگران را سازشكارانه و ارتجاعي 

اين مبارزات را  مي دانستند و آن را تحقير مي كردند. درحالي كه ماركس
در جوهرخود انقالبي و مكتب مبارزه براي كمونيسم مي دانست. اين مساله 
به آگاهي طبقاتي حاصل از اين مبارزه طبقه كارگر هم كه به قول ماركس 
به واسطه مجموعه شرائط  زندگي و اجتماعي اش انقالبي است نيز برمي 

  گردد.
براي دست مزد را در جوهر ماركس مبارزه روزمره كارگران  اين كه چرا 

خود انقالبي مي داند و يا اين طبقه را به واسطه مجموعه شرائط 
به دركي مربوط است كه ماركس از  كاروزندگي اش انقالبي مي داند،

مفهوم عيني پرولتاريا در فصل اول مانيفست به دست مي دهد و 
سوسيليسم كارگري خود را نيز بر اساس اين درك بنا كرده است. 

  محورهاي اين مفهوم به شرح زير است؛
همان طور كه ماركس در اولين جمله از دفتر هاي دست نوشته   -يك

هاي فلسفي و اقتصادي خود در پاريس پس از آشنائي با اتحاديه ها  و 
) نوشت، كارگران براي زنده ماندن 1843انجمن هاي كارگري در سال 

قات ديگر، برده ويا رعيت، خود ناگزير به مبارزه هستند در حالي كه طب
  نبودند. 

اين مبارزه براي زنده ماندن با مبارزه هر روزه بر سر دست مزد صورت  -دو
مي گيرد. چرا كه كارگران براي زنده ماندن خود چيزي جز فروش نيروي 
كارشان در اختيار ندارند.  دست مزدي كه سرمايه داران ويا صاحبان 

طور كه هر روزه مي بينيم وهمان طور كه وسائل توليد براي زندگي، همان 
ماركس در سرمايه در تالش براي اثبات آن بود، اعتراف مي كنند كه قادر 
به پرداخت آن نيستند و كارگران بايد بروند آن را از دولت، آن هم در 

جامعه اي كه آن ها را به امان خدا رها كرده است، مطالبه كنند. درحالي  
م گر ما قبل سرمايه داري با همه قدر قدرتي خود كه حاكمان و طبقات ست

قادر نبودند برده و رعيت خود را كه به هر حال جزو مايملك خود محسوب 
مي كردند به امان خدا رها كنند. چراكه فكر مي كردند كه با اين كار 
دارائي  وقدرت خود را از دست خواهند داد. اين شرائط، كارگران را ناگزير 

  ه نظام سرمابه داري و دولت مدافع آن مي كشاند.  به مبارزه علي
مبارزه مشترك كارگران براي زنده ماندن بر سر دست مزد كه در   -سه 

همان گام اول  ، آن ها را ازمضمون واحدي داردسراسر جهان سرمايه داري 
ناگزير مي كند كه فكري به حال تفاوت ها ي موجود در ميان خود، كه از 

نژادي، مذهبي و همين طور صنفي آن ها را از هم جدا  نظر قومي، ملي، 
ومبارزه شان را تضيف مي كند، بكنند تا بتوانند نيروي بيش تري را براي 

  مبارزه خود براي دست مزد ويا مبارزه براي زنده ماندنشان  بسيج كنند.
موقعيت كارگران در توليد اجتماعي كه امكان سازمان دهي  - چهار

ست خودشان و هم چنين دست يابي به آگاهي و وحدت نيروهاي شان به د
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طبقاتي را براي آن ها فراهم مي كند. در حالي كه طبقات تحت ستم و 
استثمار ما قبل او از چنين امكاني برخوردار نبودند. اهميت اين موقعيت در 
اين است كه نه تنها كارگران هم مثل تمام طبقات تحت ستم و استثمار 

د كه آن ها منبع اصلي توليد ثروت هاي اجتماعي اند تاريخ در مي يابن
بلكه به اين دليل كه اين توليد اجتماعي با تقسيم كار پيچيده وجمعي و 
پيش رفته اي كه توسط سرمايه داران براي توليد سود بيش تر سازماندهي 
مي شود، انجام مي گيرد. اين سازماندهي توليد جمعي كه به قول ماركس 

بيشتر صورت ميگيرد و سرمايه داران وصاحبان توليد  حاال براي سود
ناگزيرند كه براي از ميدان بدر كردن  يك ديگر هر روزه اين سازماندهي را 
به شيوه اي انقالبي، پيچيده تر و پيش ر فته تر كنند، كارگران را به 

سازمان و سازماندهي مي رساند. به همين  ،كار جمعيتقسيم  اهميت 
ه اولين طبقه تحت ستم تاريخ تبديل مي شوند كه مي دليل كارگران ب

توانند به آگاهي طبقاتي، وحدت و تشكل دست يابند وبه اين ترتيب شرائط 
طبقات ديگر تحت  كه رهايي خود را به دست خود فراهم كنند. در حالي

ستم تاريخ،  توان دست يافتن به وحدت، تشكل و آگاهي طبقاتي وهم 
  شتند. چنين رهايي خود را ندا

 بهبود وسرمايه داري دراين است كه  نظام توليد كاالييويژگي  -پنج 
موقعيت هرچه بيش تر در آن باعث تخريب توليد چه بيش ترتكامل هر

 در واقع در اين نظام  توليدي،مي شود. كارگران ويا بردگان كارمزدي 
ك كارگران هر چه بيش تر و سريع تر و بهتر كاركنند خود را به عنوان ي

ارزان تر كرده و موجبات فقر بيشتر خود را ، مانند هر كاالي ديگري كاال
به عبارت ديگر بقاي سرمايه دار به تخريب هرچه بيش نند. زفراهم مي سا

تكامل بهبود ودرحالي كه تر موقعيت بردگان كارمزدي خود وابسته است. 
ات توليد در نظام هاي ماقبل سرمايه داري موجب ارتقائ موقعيت طبق

تحت استثمار مي شد. همان طور كه ماركس در مانيفست اشاره كرده در 
نظام هاي قبلي برده به رعيت و رعيت به شهرنشين پيشه ور و پيشه 

  شهر نشين به بورژوا تبديل شدند.  رو
باال كه در واقع فشرده اي از فصل اول مانيفست  است هاي بر اساس  محور

به توضيح  وند تكامل نظام سرمايه داريماركس تالش ميكند تا با تشريح ر
يا طبقه اي بپردازد كه درمبارزه ناگزيرروزمره خود  مفهوم عيني پرولتاريا و

براي زنده ماندن، ويا مبارزه براي دست مزد كه آن را در جوهر خود 
دست يافته  و آگاهي طبقاتي نوحدت، سازما انقالبي مي داند، مي تواند به

ستمي در تاريخ تبديل شود كه قادر است خود را به و به اولين طبقه تحت 
دست خود رها كند. به همين دليل است كه ماركس نتيجه مي گيرد كه 
اين طبقه به واسطه مجموعه شرائط اجتماعي و اقتصادي اش انقالبي است 

.  
براين اساس است كه او در فصل دوم و سوم مانيفست به رابطه ديگران با  

نيرو مي پردازد. در فصل دوم كه به رابطه كمونيست ها اين مفهوم ويا اين 
( ونه همه آن ها كه خود را كمونيست  ويا سوسياليست مي نامند)  و 

اصال كمونيست چه  "پرولتاريا پرداخته، با اين سئوال شروع مي كند كه 
وبالفاصله پاسخ مي دهد كه آن ها سازمان جدا  "رابطه اي با پرولتاريا دارند

سازمان هاي كارگري نيستند وتنها تفاوت شان با آن ها در اين از ساير 
 ( ونه در مبارزه اي جدا از مبارزه روزمره كارگران) است كه در اين مبارزه

از منافع آتي كارگران دفاع مي كنند. در فصل سوم مانيفست كه به قول 
 سوسياليسم و كمونيسم هايرابطه به  ،دريپر كم تر مورد توجه قرارگرفته

مي پردازد وهمه پنج گروه ياد شده در آن را، با اشاره در  با اين نيرو ديگر
هر بند، به اين دليل ارتجاعي  مي نامد كه در برابر حركت پرولتاريا با 

با اين كه هر يك از آن  ،مفهومي كه درفصل اول توضيح داده، قرار دارند
  ."پيراهن پاره پرولتاريا را پرچم خود قرار داده اند "ها

بنا براين، آن  طوركه ماركس تاكيد مي كند، آگاهي طبقاتي كارگران 
عبارت است از آگاهي آن ها از موقعيت طبقاتي و مبارزه شان كه با آن، اگر 
از نتايج مبارزه اش به عقب كشانده نشود، به سوي سوسياليسم حركت 

ير خواهدكرد. به گفته لنين اين آگاهي مي تواند خود را  درسه محور ز
  نشان  دهد؛

  درك اين كه آن ها طبقه واحدي را تشكيل مي دهند؛ - 1 
  اين كه منافع متفاوتي با منافع طبقات ديگر دارند؛   - 2 

اين كه، همان طور كه طبقات ديگر تالش مي كنند كه با نفوذ در  -3
دولت منافع خود را به پيش ببرند، آن ها هم بايد تالش كنند كه با نفوذ 

  افع خود را به پيش ببرند.در دولت من
اين است كه كارگران از نظر آگاهي، بنا به تفاوت هاي موجود  –مساله دوم 

در ميان شان، كل واحدي را تشكيل نمي دهند كه در لحظه اي موعود، آن 
طبقه اي در "طور كه در تصور بسياري از چپ ها وجود دارد، به اصطالح از 

شوند. ماركس هم با آگاهي به اين  مبدل "طبقه اي براي خود "به  "خود
واقعيت، كه به قول دريپر اين اصطالح را با درك هنوز هگلي در مانيفست 
به كار برده بود،  جز در دو سه مورد در همان دوره ديگر هيچگاه تا آخر 
عمر خود به كار نبرد. با اين حال، اين اصطالح بنا به كاربردش در 

ت چپ باقي گذاشته وتصوري غير واقعي از مانيفست تاثير ديرپائي بر ذهني
طبقه اي براي خود وبا آگا هي يكدست طبقاتي و يا كمونيستي و تحت 
هدايت سازمان واحدي و مثال كمونيستي برجاي گذاشته است. ولي 
واقعيت اين است كه به قول لنين، كارگران بنا به تفاوت هاي موجود در 

كه او ادگي قرار دارند وتصويري ميان شان در سطوح مختلفي از آگاهي وآم
از سطوح گوناگون  است تركيبي از حزب انقالبي طبقه به دست مي دهد

سازمان هاي كارگري وانقالبي ( آن طور كه او در طرح خودش در چه بايد 
گرد و يك گام به پيش و يك گام از تركيب پنج سطح از سازمان هاي 

ي روسيه آن زمان و ساز مان انقالبي حرفه اي با توجه به شرائط استبداد
هاي گوناگون كارگري از اتحاديه ها و محافل كارگري به دست داده ) قابل 
درك خواهد بود.  باضافه اين كه به قول روزا لوكزامبورگ در تحليل انقالب 

روسيه، كارگران  حتي در شرائط انقالبي هم مجموعه اي از خواست  1905
. اين با هم به پيش مي كشند ها اقتصادي، سياسي و انقالبي را

اولين انقالبي بود كه با اعتصاب هاي عمومي توده اي و كارگري انقالب،
شكل مشخص انقالب كارگري را داشت، خالف انقالب هاي اروپائي قبل از 
آن كه با سنت مبارزات كمون هاي شهري  با سنگربندي ها ي خياباني به 

  .ه قدرت رساندندپيش ميرفت وبه قول ماركس بورژوازي را ب
شاخص آگاهي طبقاتي كارگران است كه از نظر ماركس، همان   -ومس 

سازماندهي سازمان هاي  مبارزه برايطور كه در باال اشاره شد، خود را در
واقعي طبقاتي نشان مي دهد. يعني مرحله اي از آگاهي و مبارزه كارگران 

كند، در مي يابند كه آن ها، همان طور كه ماركس در مانيفست اشاره مي 
كه اهميت مبارزه براي اين سازمان ها، كه در ابتدا براي پيش برد مبارزه 
براي دست مزد ها شكل ميگيرند، از مبارزه براي دست مزد ها بيش تر 
است. چرا كه تامين دست مزد ها و خواست هاي شان را بدون اين سازمان 

زي را با اختصاص دادن ها نا ممكن مي بينند و به قول ماركس حتي بورژوا
بخشي از دست مزد هاي ناچيزشان براي سرپا نگاه اين سازمان ها به 
تعجب مي اندازند. اين مرحله خود را در حركاتي از همبستگي كارگري، 
سازمان دهي صندوق ها ي اعتصاب هاي كارگري كه به قول لنين تواتر آن 

است، وهمبستگي ها خود مرحله اي از شكل گيري اتحاديه هاي كارگري 
البته اين بخش هاي مختلف كارگري از مبارزات همديگر نشان مي دهد. 

بايد اشاره كرد كه اين آگاهي، سطح پايه اي و ابتدائي آگاهي طبقاتي 
  كارگران است .

و اما در رابطه با كارگران ايران ، با توجه به آن چه اشاره رفت وبا توجه به  
هاي اخير نمي توان گفت كه كارگران ايران  مبارزات كارگران ايران در سال

در مراحل اوليه آگاهي طبقاتي خود قرار دارند، هرچند كه هنوز قادر به 
سازماندهي تشكل هاي مستقل كارگري خود نشده اند. در واقع محورهايي 
كه در باال اشاره شد محورهايي عام هستند ونمي توان آگاهي طبقاتي 

با اين محور ها ي عام  تعيين كرد. به طور شرائط مشخص را  ركارگران د
مثال كارگران ايران، ال اقل در سطح كارگران با سابقه صنايع بزرگ آگاهي 
طبقاتي و سياسي بااليي را از خود نشان داده اند. آن ها براي دست يابي به 
سازمان هاي خودشان بايد غسل تعميد خونباري را از سركوب و كشتاربي 

نهاد  يم اسالمي راژرسركوب ز سر مي گذراندند. ويا سد رحمانه اسالمي ا
تا مي  در هم مي شكستند هاي كارگري جاسوسي وابسته به آن را

. آن ها توانستند تشكل ها و سازمان هاي مستقل خود را به وجود بياورند
تا  عميق ترين اعتقادات مذهبي خود كنار مي آمدندبايد مي توانستند با 
چنين از سنگيني انقالبي شكست خورده و به ويژه  مي توانستند  و هم

انقالب الهي مدعي برابري رها مي كردند تا بتوانند به روي پاي خود 
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ايستاده و سازمان ها ي مستقل طبقاتي  خود را بنا كنند. ويا آن ها بايد 
مي توانستند به قول لنين آمادگي و آگاهي انقالبيون حرفه اي در مبارزه 

(آن هم مخوف ترين آن ها را) مي داشتند تا بتوانند بقا و  با پليس سياسي
ادامه كاري اين سازمان هاي را تامين كنند. ويا بايد ازآگاهي اخالقي و 
عاطفي باالي برخوردار مي بودند تا خود را از آوار ناسازخواني هاي چپ 
هاي به اصطالح انقالبي مدافع طبقه كارگركه شهداي بي شماري به نام 

از منافع (آتي) آن ها دااده بودند، بيرون كشيده و سازمان ها ي واقعي دفاع 
كارگري خود را برپا كنند. مهم تر آن كه آن ها مي بايد مبارزه اي غير 
معمول در شرائط كامال غير معمولي را با سازماندهي هرروزه تظاهرات در 

بندان برابر نهاد هاي دولتي به جاي اعتصاب هاي معمول كارگري و راه 
وغيره را در كشوري كه در آن اصل پرداخت دست مزدها و اشتغال به زير 
سئوال رفته به پيش مي بردند تا بتوانند به سازماندهي تشكل ها ي 

كه در هر گام زمين زير پايشان با  حالياتحاديه اي خود برسند . آن هم در
واقتصاد و  تخريب پايه هاي مادي مقاومت ومبارزه اشان و با نابودي توليد

بيكاري هاي ميليوني و تحت جراحي بيرحمانه طرح هاي نئوليبرالي 
اين  اسالمي و خصوصي سازي دولت، مداوما خالي  كرده و مي كند.

همان طوركه در دوسه دهه اخير در كشورهاي پيش رفته  سياست ها،
سرمايه داري شاهد بوده ايم، حتي سازمان يافته ترين و آگاه ترين اتحاديه 

اي كارگري را درهم شكسته و اعضاي آن ها به نيم و حتي يك سوم ه
.  به اين ترتيب، معلوم است كه دست يابي به حقوق كاهش داده است

. دشوار است خود كارگراننيروي تكيه تنها با كارگري در چنين شرائطي 
سازمان هاي كارگري حقوق پايه اي كارگري و يا در واقع در همه جا 

انقالب ها ي دمكراتيك عمومي توده اي و كارگري و يا  جنبش هايحاصل 
مثال در انگليس سازمان دهي اولين اتحاديه سراسري كارگري در  ند. بوده ا

پي مبارزه عمومي براي حق راي براي مردم به وجود آمد. طرحي كه 
برد وبه همين دليل از جانب چپ هاي به  پيش ماركس آن را نوشت وبه

. درواقع ناگزيري مبارزه  . زمان به رفرميسم متهم شداصطالح انقالبي آن 
كارگران ما براي زنده ماندن در جهنم نظام اسالمي سرمايه داري در ايران، 

رسانده تا قادر شوند با همه دشواري ها و آگاهي آمادگي وتا آن مرحله از را 
پيچيدگي ها مبارزه در شرائطي چنين نامعمول و بحراني، تشكل هاي 

  واقعي خودرا سازمان بدهد.  طبقاتي
نهادهاي عملي و  در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيش آرش:  

  يابي اين طبقه چيست؟ ملموس شما براي تشكل
 
مي توان گفت كه كارگران ايران الاقل در سطح واحدهاي بزرگ  آبخون: 

 صنعتي و برخي از رشته هاي صنفي متشكل هستند. سازماندهي اعترضات
واعتصاب ها كارگري، كه هرروزه شاهد آن ها هستيم، بدون سطحي از 
سازماندهي ممكن نيست. ولي مساله اين است كه اين سطح از تشكل 
يابي، همان طور كه تجربه كارگران در سال هاي اخير نشان مي دهد، براي 
دست يابي به خواست هاي شان كافي نيست. وواقعيت اين است كه 

رغم مبارزات قهرمانانه اي كه به پيش برده اند از نظر كارگران ما علي 
شرائط زندگي تا سطح شرائط مرگ وزندگي و از لحاظ حقوقي تا سطح 
ابتدايي ترين حقوق كارگري وعقب مانده ترين كشورها به عقب رانده شده 
اند. تا جايي كه ديگرگذران زندگي روزمره زندگي شان با بن بست 

ب نشيني بيش تر برايشان باقي نمانده و از لحاظ روبروشده وجايي براي عق
حقوقي هم، عمال نه تنها قانون كار بلكه حداقل پوشش قانوني نيز معناي 
خود را از دست داده است. بيش از نود در صد كارگران تحت قرار دادهاي 
موقت كار مي كنند، يعني رسما از شمول قانون خارج شده اند و براي باقي 

  ن كار رسما شامل شان مي شود، كاركردي ندارد.آن ها كه قانو
اين شرائط، حاصل بحران عمومي جهان سرمايه داري، سياست نئوليبرالي 
دردهه هاي اخير و مهم تر از آن تخريب اقتصاد و توليد كشور ما تحت 
سياست هاي تارجگرانه و دالل مابانه رژيم اسالمي در سه دهه گذشته 

ايه هاي مادي مقاومت طبقه كارگر ما شده است كه باعث در هم ريختن پ
است . روشن است كه  شرائط بحراني به طور كلي، همان طور كه در سطح 
جهاني شاهد هستيم، شرائط مناسبي براي تشكل يابي كارگران نيست 
  ونتايجي دارد كه بايد در مسائل تشكل يابي كارگران ما در نظر گرفته شود.

شانه و قرون وسطائي رژيم واليت فقيه مساله دوم، شرائط سركوب ددمن
جهاني است كه آن را با پيش رفته ترين و مدرن ترين وسائل و تجارب 

سركوب در هم آميخته است. نتيجه، همان طور كه در باال اشاره كردم، اين 
است كه سازماندهي ساده ترين تشكل هاي  كارگري به آمادگي و آگاهي 

نين با هنرو فنون مبارزه با پليس سياسي، باال و تجربه و آشنائي به قول ل
آن هم با وحشي ترين و خونخوارترين آن در سطح جهان و بي سابقه در 
تاريخ كشورما، نياز دارد.  بايد اعتراف كرد كه كارگران ما، به ويژه در 
سازماندهي سنديكا و يا اتحاديه شركت واحد اتوبوس راني تهران و سپس 

داكاري خارق العاده اي را از خود نشان دادند. در نيشكر هفت تپه هنر وف
كاري كه شگفتي، اميد و احترام جنبش جهاني كارگري را و در برابر 
كارشكني ها و گيج سري و درماندگي به اصطالح چپ هاي وطني، همان 

  طور كه در حمايت كارگران در كشورهاي مختلف شاهد بوديم، برانگيخت.     
كارگر ما است كه در آن سهم كارگران صنايع مساله سوم، ساختار طبقه 

بزرگ، يعني هسته اصلي مقاومت ومبارزه جنبش كارگري، حتي قبل از آن 
كه مصيبت رژيم اسالمي از آسمان بر آن نازل شده وبا سياست هاي 
نئوليبرالي دنياي مدرن درهم آميخته و توليد و صنعت مدرن ما را درهم 

هاي كارگري ناچيز بود. با اين حال اين بشكند، در مقايسه با ساير بخش 
بخش از طبقه كارگر ما اين كاستي  در سازماندهي عمومي و سراسري 

  كارگران كشور ما را با مبارزات دالورانه وهوشيارانه خود جبران كرده است.
اما نكاتي كه در اين رابطه به نظرم مي رسد اين است كه سازماندهي 

كيه برنيروي اين بخش مهم و تعيين كننده سراسري كارگران ما تنها با ت
در جنبش كارگري ما ممكن نيست. عواملي كه در باال به آن اشاره كردم 
موجب مي شود، كه همان طور كه تجربه سال هاي اخير نشان داده، حتي 
كارگران اين بخش هم با همه اهميت و نقش تعيين كننده اي كه در 

ي اصلي خود مانند پرداخت دست مزد اقتصاد ما دارند، نتوانند خواست ها
ها و يا امنيت شغلي شان را تامين كنند. در واقع اوضاع در كشورما حاال به 
جايي رسيده  كه تامين ابتدائي ترين خواست هاي كارگري نيز با تحوالت 
پايه اي درسياست و اقتصاد كشور گره خورده است. اما هر تحولي در اين 

اي در جنبش كارگري ما ممكن نيست.  كشور نيز بدون تحولي پايه
كارگران ما هم ضرورت اين مساله درك كرده و همان طور در مبارزات 
كارگري سال هاي اخير شاهد بوده ايم تالش كرده اند تا مبارزات خود را از 
سطح كارخانه و واحد هاي منفرد فراتر برده و بر نيروي هر چه وسيع تري 

ميدان آوردن خانواده ها و مردم محالت از كارگران و هم چنين با به 
زحمت كش نشين، نيروي هرچه وسيع تري را براي برهم زدن تعادل 
موجود كه به ضرر آن ها عمل مي كند، وارد كنند. بحران اقتصادي و 
سياست هاي ويران گرانه رژيم اسالمي حداقل امكان زندگي شرافتمندانه و 

زحمتكش ما گرفته واين احساس انساني را از اكثريت مردم ستم ديده و 
هم سرنوشتي با كارگران را در ميان آن ها دامن زده است. اين احساس 

تواند  جنبش عمومي از مردم   زحمت كش و كارگران را در برابر  مي
سياسيت نئوليبرالي واز جمله كل نظام سرمايه داري دامن زده و تعادل 

بايد اشاره كنم كه تامين موجود را به نفع جنبش كارگري بر هم بزند.  
مطالبات پايه اي كارگري و يا حق تشكل و اعتصاب  در همه جا حاصل 
جنبش هاي عمومي كارگري و توده اي ويا انقالب هاي دمكراتيك بوده 
اند. مثال اولين اتحاديه سراسري كارگري، يعني اتحاديه كارگران انگليس 

به وجود  1867ر سال در پي مبارزات عمومي براي حق راي براي مردم د
  آمد.

با اين حال بايد تاكيد كرد كه اين جنبش عمومي، نه تنها ما را از برخورد 
به مسائل مشخص جنبش كارگري ويا سازماندهي سراسري كارگري بي 
نياز نمي كند بلكه قوام اين جنبش به قوام و سازمان يابي جنبش كارگري 

  وابسته است.
ل و سازمان يافته كه مي تواند خود را در اما تصور طبقه كارگري متشك   

سازمان هاي سراسري ويا اتحاديه هاي كارگري نشان بدهد، بدون تشكل 
يابي بخش هاي گوناگون آن ممكن نيست.  با توجه به اين كه مسايل 
سازماندهي بخش هاي مختلف آن هم يكسان نيست. مثال كارگران صنايع 

اي كارگري ساده تر خود را برزگ  مي توانند نسبت به ساير بخش ه
سازمان بدهند. ولي ممكن است همين بخش در شرائطي و در برخورد با 
امتيازاتي نسبت به ساير بخش هاي كارگري در موقعيتي محافظه كارانه 
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قرار بگيرند. پديده اي كه در تاريخ جنبش كارگري وجود داشته و به 
ش هائي از كارگران اشرافيت كارگري موسوم شده است. ويا ممكن است بخ

و يا حتي اتحاديه هاي آن ها، به داليلي در موضعي ارتجاعي قرار بگيرند. 
به طور مثال همان طور كه ماركس در كتاب سرمايه خود راجع به اتحاديه 
هاي كارگران دوك ريسي دستي در انگليس در قرن نوردهم نمونه آورده 

ر گرفتن در برابر رشد بدليل عدم همراهي با جنبش عمومي كارگري و قرا
صنعت مدرن نساجي ، كه موجوديت آن ها مورد تهديد قرار داده بود، ، 

  موضعي كامال ارتجاعي اتخاذ كنند. 
بنا براين در مورد پاسخ به سئوال دوم مي توانم بگويم كه پيش نهاد هاي 
من براي تشكل يابي طبقه كارگرما، كه طبعا از راه دور نمي تواند چندان 

و ملموس باشد،  مي تواند توجه دادن به نكات كلي اشاره شده در عملي 
باال،ويا به آن چه  در ترسيم استراتژي سازماندهي سراسري و يا اتحاديه اي 

  آن ها ضروري است، باشد.    
توان سخني از گرايش  آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، ميآرش: 

  هاي مختلف به ميان آورد؟
  

ان طور كه در باال اشاره كردم، اگر منظور از جنبش كارگري هم آبخون:
آن طور كه هست و نه آن طور  "حركت خود طبقه باشد، وبه قول ماركس

، طبعا مي توان در ميان كارگران و در جنبش آن ها "كه ما مي خواهيم
هم مثل ساير مردم گرايش هاي گوناگون سياسي و ائدولوژيك مترقي و يا 

ورنمود.  ولي مشكل ما هم در اين رابطه اين است كه ارتجاعي را تص
كامال ناديده گرفته شده و  "آن طور كه هست  "وضعيت طبقه كارگر ما 

كار به اصطالح كارشناسي بسيار ناچيزي در اين رابطه صورت گرفته است. 
طوري كه گويا تحوالت در اين پرشمارترين طبقه ، در معادالت سياسي و 

معه ما، حتي از نظر كساني كه خود را مدافع طبقه كارگر يا تحوال ت در جا
مي دانند، اهميتي نداشته است. از اين رومي توان گفت اطالعات قابل تكيه 
ما در اين رابطه بسيار ناجيز است و از حدس و گمان هاي عمومي فراتر 

  نمي رود.
ث ، بح"آن طور كه ما مي خواهيم  "ولي در مورد وضعيت طبقه كارگر ما  

هاي بي ثمر بسياري در ميان چپ ها ويا كساني كه  خود را مدافع طبقه 
كارگر مي دانسته اند، وجود داشته كه  خوش بختانه تاثير واهميت چنداني 
هم در جنبش عملي كارگري ما نداشته است. خوش بختي ديگر اين است 

د و كه هر اندازه كه جنبش كارگري ما خود پا به ميدان گذاشته و مي گذار
سازمان مي يابد، اهميت و تاثير منفي اين بحث  ها نيز كاهش مي يابد. به 
قول ماركس در جمعبندي خود از انتزناسيونال اول، كه با تالش ماركس 
گرايش هاي گوناگون سوسياليستي ولي غير كارگري در كنار اتحاديه هاي 

ري و رابطه معكوسي بين رشد جنبش واقعي كارگ "كارگري نشسته بودند،
فرقه هايي كه مي خواستند خود را به جاي اين جنبش واقعي بنشانند 

  ."وجود دارد
بحث در مورد گرايش هاي مختلف در جنبش كارگري از نظر گرايش اما 

حاال اتحاديه بسازند ويا بايد هاي مختلف چپ ما هم اين بوده كه كارگران 
نند.  گويا كه با شورا؟ بي توجه به اين كه خود كارگران در عمل چه مي ك

فرمان آن ها است كه تشكل هاي كارگري شكل مي گيرند ويا مثال گرايش 
هاي گوناگوني در ميان آن ها به وجود مي آورد. ويا اين كه، اين كارگران 
هستند كه بنا به دلخواه شان تصميم مي گيرند كه چه زماني تشكل 

رفرميستي و مثال انقالبي و يا شورا را سازمان بدهند وچه زماني تشكل 
اتحاديه اي را. درحالي كه همه اين ها تابع شرائطي است كه از اراده ما 
خارج است. مثال شرائط انقالبي را نمي توان به وجود آورد كه بخواهيم 
تشكل هاي انقالبي را از آن نتيجه بگيريم. هرچند برخي براي توجيه نظر 

ي ناگزير مي شوند شرائط را خود براي عمل ويا تشكل انقالبي و يا رفرميست
همواره انقالبي  ويا رفرميستي ببينند. ويا اين كه آن ها، برخي از مبارزات 
واشكال تشكل كارگري را همواره انقالبي و يا مثال همواره و ذاتا رفرميستي 
مي دانند. در حالي كه ماركس مبارزه كارگران براي دست مزد و تشكل 

ا ذاتا انقالبي مي داند كه در شرائطي بايد براي اتحاديه اي مبارزه براي آن ر
رفرم مبارزه كنند و برخي از اين رفرم ها را در بهبود شرائط كارو زندگي 
كارگران مفيد تر از اقدامات انقالبي كابه و بالنكي به حال طبقه كارگرو 

   1905. يا اين كه لنين در گرماگرم انقالب ستانقالب كارگري مي دانسته ا

  

  
  
شكل گيري اولين شوراهاي انقالبي به اعضاي سوسيال دمكرات روسيه  و

هشدار مي دهد كه از فرصت به دست آمده از شرائط انقالبي براي 
سازماندهي تشكل هاي اخص كارگري ، يعني اتحاديه ها ويا سنديكاهاي 
كارگري استفاده كنند. چرا كه اوضاع تشكل هاي شورائي را ناپايدار، مبهم 

بل تكيه مي دانست. در اين مورد مي توان به قطعنامه هاي حزب و غير قا
مراجعه كرد.   190 7- 1905سوسيال دمكرات روسيه در فاصله سال هاي 

در ان   1919همان طور كه شوراهاي كارگري آلمان بعد از شكست انقالب 
كشوردچار شده و به مشاركت با سرمايه داران و همكاري با دولت كشانده 

ز هم با مديريت كارخانه ها براي مثال اخراج كارگران برنامه شده و هنو
ريزي مي كنند ويا شوراهاي كارگري( اسالمي) در ايران كه به بازوي 

  سركوب رژيم تبديل شدند. 
نبايد فراموش كرد كه حتي اگر بتوان در بخش پيشرو ويا آگاهي از  

كرد، نمي شود  كارگران گرايش هاي گوناگوني سياسي ويا ائدئولوژيك پيدا
گرايش در ميان آن ها را با گرايش هاي كل طبقه يكي گرفت. چراكه اين 
بخش همواره بخش ناچيزي از كارگران را شامل مي شوند.  و بايد توجه 
كرد كه آن چه طبقه را به پيش مي برد، شرائط كار وزندگي آن هاست و 

د، آرمان فكري آن چه گروه و پيش روي كارگري وانقالبي را به پيش مي بر
وانقالبي آن ها است.  از نظر ماركس طبقه كارگر به  دليل مجموعه شرائط  
كاروزندگي اش انقالبي است و در مبارزات روزمره خود براي زنده ماندن به 
سوي سوسياليسم حركت مي كند، هر چند كه توده و يا سازمان هاي 

رهبران رزمنده آن ها  طبقاتي كارگري حاال افكار انقالبي نداشته و يا حتي
( كه شرط آن از نظر ماركس وفاداري به منافع طبقاتي است) به دولت و 
نظام سرمايه داري متوهم بوده و يا از سوسياليسم طرفداري نكنند. ولي 
سازمان هايي با گرايش هاي سياسي و ايدئولوژيك  گوناگون ( هر اندازه 

بي بوده واز سوسياليسم هم كارگري) هرچند كه ممكن است كه حاال انقال
(چه سوسياليسمي؟) هم دفاع كنند، از نظر ماركس سازمان ها ي ها واقعي 
طبقاتي به شمار نمي آيند وممكن است حتي در برابر جنبش كارگري قرار 
بگيرند. به همين دليل بود كه ماركس درآغاز مبارزه سياسي اش از اتحاديه 

و ديگران كارگر بوده واز بنيان  كمونيست ها كه رهبران آن مثل وايتلينگ
گذاران جنبش كمونيستي در آلمان به شمار مي رفتند، جدا شد و 
كمونيسم آن ها را ارتجاعي ناميد. چرا كه كمونيسم آن ها برايده هاي كلي 
درمورد رهايي بشريت و برابري و بر تحقير مبارزات اقتصادي  و  روزمره 

  ارزه خود طبقه استوار بود. كارگران و در نتيجه بي ارتباط به مب
به نظرمن، همان طور كه در باال اشاره كردم، همواره در ميان كارگران، 
بسته به موقعيت كاروزندگي آن ها و تفاوت هاي موجود در ميان شان از 
نظر مذهبي، قومي، ملي و صنفي وهم چنين آگاهي و آمادگي شان براي 

صور نمود. ولي اگر بخواهيم از مبارزه، گرايش هاي گوناگون را مي توان ت
گرايش عمومي آن ها از نظر سازماندهي صحبت كنيم، بايد بگويم كه به 
قول ماركس اين مجموعه شرائط كاروزندگي آن ها ست كه كارگران را، در 
مبارزه ناگزيرشان براي زنده ماندن كه از طريق مبارزه مشترك شان براي 
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دهي مبارزات روزمره و سازماني دست مزدها مي گذرد، به ضرورت سازمان
براي آن مي كشاند. اين سازمان ها، حال هر اسمي كه روي آن ها بگذاريم 
و چه ما بخواهيم ويا نخواهيم،  همان طور كه تاريخ جنبش كارگري در 
تمامي كشورهاي جهان ننشان مي دهد، چيزي جز سازمان هاي اتحاديه 

كه باقي مي ماند اين است كه ما اي  نبوده ونمي توانند باشند. مساله اي 
  بايد چگونه با اين واقعيت ويا گرايش عمومي كارگري برخورد كنيم؟

ها و سنديكاهاي كارگري ايران،  ي صنفيِ اتحاديه اصوالٌ در مبارزه آرش:
  كند؟ چه مقدار نقش بازي مي» آگاهي طبقاتي«مسئله 

  
ديه اي (ويا كارگران در مبارزه  روزمره، اقتصادي ويا اتحا آبخون:

سنديكائي) خود به قول لنين به آگاهي ترديونيوني (اتحاديه اي) دست مي 
يابند. اين آگاهي،  از نظرماركس سطح پايه اي و ابتدائي آگاهي طبقاتي 
كارگران است وآن ها در جريان همين مبارزه به سطوح باالتري از آگاهي 

خارج از طبقه وجود طبقاتي دست مي يابند. در اين نگاه، آگاهي طبقاتي 
ندارد. چرا كه به قول دريپر، ماركس اعتقاد دارد كه طبقه كارگردر مبارزات 
خود، اگر از نتايج آن به عقب كشانده نشود، به سوي سوسياليسم حركت 
خواهد كرد وخود را به دست خود رها خواهد كرد. اما كارگران چگونه به 

زات روزمره و اتحاديه اي آگاهي طبقاتي دست مي يابند؟ در جريان مبار
اقتصادي، سياسي و انقالبي باشد)  كه  ، مي تواندخود( كه بسته به شرائط

  ماركس آن را مكتب مبارزه براي كمونيسم مي نامد. 
اما آيا اين سطح از آگاهي طبقاتي براي رهايي طبقه كارگر به دست خود 

طبقه بايد  كافي است؟ نه و آن طور كه ماركس در مانيفست مي گويد اين
تا سطح ملت فرابرويد و همه را رها كند تا اين كه بتواند خود را رها كند. 
ازاين رو به آگاهي و سازماني فراتر از آگاهي و سازمان طبقاتي اخص خود 
نياز دارد. البته اين سازمان، سازماني فراطبقاتي ويا ملي نيست. سازماني ( 

سازمان هاي كارگري ولي در سازمان و يا حزب كمونيست) همانند ساير 
  مبارزات آن ها از منافع آتي اين طبقه دفاع مي كند.  

اين آگاهي، آگاهي طبقاتي سوسياليستي ويا تئوري سوسياليسم كارگري 
(ونه هر سوسياليسمي) است كه به قول لنين بيرون از طبقه وتوسط 

اهي مي ماركس كه كارگرنبوده تئوريزه شده است. گرچه اين تئوري و يا آگ
تواند توسط هركسي وبيرون از طبقه كارگرفراگرفته شود ولي نمي تواند 
بيرون از اين طبقه وبي ارتباط با مبارزات روزمره اين طبقه ( يعني عامل 
تاريخي سوسياليسم) مفهوم و متحقق شود. چرا كه اين سوسياليسم, يعني 

با جنبش  كه در ارتباط استسوسياليسمي  )ولين(ا ،سوسياليسم كارگري
كارگري و در دفاع از مبارزات روزمره واتحاديه اي كارگران وبه وجود آمد و 

. در حالي كه سوسياليسم هاي قبل از قابل درك استدر پيوند با آن 
ايده هايي كلي ( گاه مضحك) درباره رهائي كارگران و بشريت ماركس 
و نتايج  نه تنها هيچ ارتباطي بين ايده هاي سوسياليستي خودبودن و 

كردند،  گران برقرار نميبا مبارزات روزمره و اتحاديه اي كار مبارزه طبقاتي و
بلكه مبارزات اقتصادي آن ها را به واسطه خواست هاي حقيرروزمره ( ذاتا 

  رفرميستي!) تحقير مي كردند. 
در اين سئوال آگاهي طبقاتي  "آگاهي طبقاتي"بنابراين، اگر منظور از 

ها و  ي صنفيِ اتحاديه طبعا مي تواند در در مبارزه سوسياليستي باشد،
سنديكاهاي كارگري ايران تاثيري مثبت داشته باشد و درغيراين صورت 

  منفي وباز دارنده.مي تواند 
داري مذهبي در ايران را با  ارتباط ساختار قدرت سياسيِ سرمايه آرش:
  كنيد؟ هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي روش

  
قدرت سياسي سرمايه داري مذهبي در ايران بي ترديد  ساختار  بخون:آ

شرائط را براي مبارزه كارگران به مراتب دشوارتر و پيچيده تر كرد.  
دشواري ها وپيچيده گي هاي كه در مبارزه با رژيم ها ي توتاليتروبه ويژه 
مذهبي وبه همين دليل بي رحم و خشن وجود دارد. رژيم هايي كه اول 

م اله شان با برسميت نشناختن طبقه و مبارزه طبقاتي و ذوب آن ها در بس
امتي واحد شروع مي شود. از اين رو مبارزات كارگري در هر سطحي مقابله 
با ارزش ها نظام و درساختار قدرت سياسي مذهبي در ايران مقابله با خدا 

كارگران  واعتقادات مذهبي و در نتيجه كفر تلقي مي شود.از اين رو مبارزه
در هر سطحي خصلتي سياسي مي يابد. ولي از جانب ديگراز ان جا كه اين 

رژيم ها معموال ناجي ملت ويا امت خود مي نامند در برابر مطالبات 
  اقتصادي ضربه پذيرند.  

به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  آرش:
هاي  ل يابي كارگران و جنبشتواند به تشك براي افزايش دستمزد مي

  اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل؟
  

به نظر من در همه جهان سرمايه داري، اين مبارزه مشترك براي  آبخون:
دست مزد است كه كارگران را همان طور كه ماركس مي گويد علي رغم 

ل مي تفاوت ها و اختالفات موجود در ميان شان به مبارزه متحد و متشك
كشاند. كارگران درپي همين مبارزه است كه درمي يابند كه اهميت مبارزه 
براي سازمان، همان طور كه در مانيفست آمده، از اهميت مبارزه براي 
دست مزد بيش تر است. چرا كه بدون آن مبارزه براي تامين دست 
مزدهاي شان ممكن نيست. از جانب ديگر اهميت سازمان وسازماندهي 

ارگران، همان طور كه در باال اشاره كردم از شرائط كار و توليد شان براي ك
در نظام سرمايه داري روشن مي شود وآن ها را به قول ماركس به اولين 
طبقه اي در ميان طبقات تحت استثمار و ستم تاريخ تبديل مي كند كه 

راي قادر به رهايي از ستم واستثمار مي كند. از اين رو به نظر من مبارزه ب
دست مزد و مبارزه براي حق تشكل كارگري ارتباطي متقابل با همديگر 

  دارند ونمي شود آن ها را از هم جدا نمود. 
با اين حال، كارگران در مبارزه براي حق زندگي و يا زنده ماندن خود 
ناگزير به مبارزه براي حق تشكل، كه به هر حال جزو حقوق دمكراتيك و 

به مبارزه سياسي در برابر دولت كشانده مي  اجتماعي محسوب مي شود،
شوند. به اين ترتيب است كه تاريخ  و سرنوشت مبارزه براي حقوق 
دمكراتيك واجتماعي با تاريخ و سزنوشت مبارزات  وجنبش كارگري گره 
مي خورد . اولين جنبش عمومي كارگري جهان، يعني جنبش جارتيستي 

حقوق مردم زحمتكش بود كه  در انگليس، در واقع جنبشي سياسي براي
تا آنزمان در هيچ جاي جهان جزو انسان ويا شهروند داراي حق محسوب 
نمي شدند. در دو دهه بعد از اين جنبش بود كه مبارزه براي حق تشكل 
كارگري در انگليس به مبارزه براي حق راي براي مردم دامن زد و با به 

وري در جهان و هنوز رسميت شناختن حق راي براي  اولين بار در كش
تنها براي بخشي از مردم ( به قول آن هابس باووم هنوز براي  فقط يك 

- تي -) اولين اتحاديه سراسري كارگري انگليس1876هشتم مردم در سال 
به وجود آمد. مبارزه براي همين رفرم ها و حقوق دمكراتيك بود  - سي-يو

ده اي با تنظيم كه به نظر ماركس، كه در آن نقش فعال و تعيين كنن
مطالبات و حقوق دمكراتيك كارگران داشت،  به حال جنبش كارگري 

  مفيد تر از اقدامات انقالبي كابه وبالنكي مي آمد. 
كارگران اما در مبارزه براي حق تشكل و دمكراتيك خود تنها نيستند ويا 

رو  به تنهايي و با تكيه برنيروي خود قادر به تامين آن نخواهند بود. از اين
آن ها براي بر هم زدن تعادلي كه به هر حال در نظام سرمايه داري به ضرر 
آن ها عمل مي كند  و به ويژه در شرائطي كه اين  تعادل هر چه بيش تر 
به ضرر آن ها به هم خورده است، ناگزير به تكيه به نيروها وجنبش ها 

ويژه در اجتماعي ديگر هستند. به نظر من سنگ بناي اين جنبش را، به 
  شرائط سياسي حاكم برايران، مبارزه براي حق تشكل تشكيل مي دهد. 

در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  آرش:
نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالباً از شمول قانون كار خارج هستند ، 
مبارزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل ، از چه 

  اه هايي بايد پيش برود؟ر
  

همان طور كه در مانع ساختاري طبقه كارگر ايران اشاره كردم،  آبخون:
طبقه كارگرو جنبش كارگري ايران بدون ميليون ها كارگري كه درهزاران 
كارگاه توليدي وخدماتي كار مي كنند و از ابتدايي ترين حقوق كارگري 

ان با يد متشكل شوند ولي برخوردار نيستند، معنايي ندارد. اين كارگر
متشكل شدن آن با جنبشي عمومي وسراسري از كارگران بخش هاي 
مختلف از صنايع بزرگ و بخش هاي صنعتي گرفته تا بخش ها خدماتي و 
آموزشي مثل معلمان، پرستاران و هم چنين كاركران كارگاههاي توليدي و 

رژيم اسالمي  خدماتي امكان پذير است. به نظر من، با توجه به اين كه
سرمايه داران امكان زندگي شرافتمندانه انساني را از اكثزيت مردم گرفته و 
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تامين ابتدايي ترين خواست هم به تحوالت اساسي در اقتصاد و سياست 
جامعه مشروط شده، جنبش عمومي براي برخورداري از حق زندگي و زنده 

  ه پيش برود.ماندن و در برابر سياست هاي رژيم اسالمي مي تواند ب
آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكل هاي مستقل كارگري  آرش:

  مي تواند معنايي داشته باشد؟
  

به نظرمن نه تنها تعيين حداقل دست مزد بلكه هر قانون ديگري  آبخون:
بدون تشكل هاي مستقل كارگري ضمانت اجرايي ندارند. فقدان تشكل 

اخت تا قانون كاررا عمال براي اكثريت هاي كارگري بود كه رژيم را قادر س
كارگران بي معنا سازد وبا قانون قراردادهاي موقت، قانون جنگل را برروابط 

  كارگري حاكم كند.
نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در باره  آرش:

رابطه اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري ( يا كار مزدي) 
  رح است ، چيست؟ مط
     

بايد بگويم كه بحثي كه عده اي از چپ هاي ما در انكار اهميت  آبخون:
اتحاديه هاي كارگري براه انداخته اند جزو بحث هاي نادر در سطح جنبش 
چپ جهاني است. در واقع، كم تر جائي در جنبش هاي چپ جهان را مي 

نبش سوسياليستي ( توان يافت كه اهميت اتحاديه هاي كارگري را براي ج
و همين طور دمكراتيك ) را با اين آسودگي خيال انكار كنند. چرا كه اگر 
كم تر آشنايي با سوسياليسم ماركسي و يا سوسياليسم كارگري داشته 
باشند درخواهند يافت كه اين سوسياليسم درارتباط  ودرپيوند با اتحاديه 

گرفته است وهيچ  هاي كارگري و در برابر سوسياليسم هاي ديگر شكل
چهره برجسته ماركسيستي را، از ماركس و لنين و روزالوكزامبورك و 
تاكنون را نمي توان يافت كه اهميت اتحاديه هاي كارگري و حتي ضرورت 
فعاليت در اتحاديه هاي زرد را انكار كند. چرا كه شعار اصلي اين 

ر ناسيونال با سوسياليسم، از زماني كه  ماركس با ورود به اجالس اول انت
رهائي طبقه "صداي بلند در بيانيه افتتاحيه آن اعالم نمود اين بوده كه 

و مسير اين رهايي از  "كارگر تنها به دست طبقه كارگر امكان پپذير است 
طريق سازمان هاي واقعي طبقاتي كه خود كارگران سازمان مي دهند و نه 

ي شود، مي گذرد. وجائي واحزاب و سازمان هايي كه به نام آن ها ساخته م
كه اين طبقه ( ونه فقط فعاالن و يا پيش روان) مي تواند حضورداشته 
ومبارزه براي رهائي خود را بيĤموزد، مبارزات روزمره شان براي زنده ماندن 
كه همان مبارزه براي دست مزد هاي شان است و تشكل مبارزه براي آن 

اصطالح انقالبي مبارزه  كه همان اتحاديه هاي كارگري است. تشكل به
براي الغاي نظام كارمزدي ( كه مي تواند ارتجاعي هم باشد) كه برخي آن 
را در برابر اتحاديه هاي كارگري قرار ميدهند نمي تواند طبقه را در خود 
جاي داده و در نتيجه چيزي و از جمله ضزورت الغاي نظام كارمزدي را به 

قط پيش روان و بخش آگاه آن، تا زماني آن ها بياموزد. چرا كه طبقه و نه ف
كه شرائط براي اين مبارزه فراهم نشود نمي تواند به ضرورت آن آگاه شود. 
به همين دليل تا آن زمان تشكل مبارزه براي كارمزدي، چنان چه به آرمان 
خود وفا دار بماند، از ميان طبقه منزوي خواهد شد. شايد الزم به اشاره به 

ماركس نباشد  طبقه از طريق پند واندرزو كتاب آگاه   اين تاكيد دائمي
نمي شود بلكه در مبارزه روزمره اش آگاه مي شود. چرا كه مبارزه طبقاتي 
كالس درس نيست كه طبقه در آن آگاهي براي الغاي نظام كارمزدي را از 
آموزگاران فرا بگيرد. بايد اهميت اين نكته را در يافت كه اتحاديه هاي 

ه وجود آورده نمي شوند بلكه آن ها در جريان مبارزات روزمره كارگري ب
كارگري به وجود مي آيند. به همين دليل است كه آن ها را تشكل هاي 
خود انگيخته كارگري مي نامند. هرچند كه درجه اي از آگاهي در ميان 
كارگران ( به قول لنين آگاهي ترديونيوني كه به طور خود انگيخته در 

زمره كارگري به وجود مي آيد) براي سازماندهي آن ها ضروري مبارزات رو
است. آگاهي سوسياليستي در ميان طبقه تنها مي تواند با تكيه بر اين 
سطح از آگاهي طبقاتي كارگران ( كه سطح پايه اي و ابتدائي آگاهي 
طبقاتي كارگران است ) و از طريق ارتباط  و پيوند با اتحاديه هاي كارگري 

توده كارگران گسترش يابد. در واقع اتحاديه هاي كارگري، پايه  در ميان
توده اي و طبقاتي واقعي جنبش، انقالب و برپايي سوسياليسم را تشكيل 
مي دهند. احزاب و سازمان هاي حتي سوسياليست از نظر ماركس سازمان 

طبقاتي واقعي كارگري به شمار نمي روند. چرا كه پايه كارگري ندارند و يا 
توانند داشته باشند مگر آن كه در اتحاديه هاي كارگري نفوذ داشته نم

باشند. ويا آن كه سوسياليسم شان ارتباطي با اتحاديه هاي كارگري ندارد. 
لنين در پاسخ به اين سئوال كه ديكتاتوري پرولتاريا چگونه توده اي مي 

ي كه شود؟  پاسخ مي دهد از طريق اتحاديه هاي كارگري.  يعني حتي زمان
قراراست كه نظام كارمزدي الغا شود، بازهم ضرورت اتحاديه هاي كارگري 

  به عنوان تشكل توده اي و پايدار كارگري از بين نمي رود. 
اتحاديه هاي  كارگري تشكل ها ي ائديولوژيك نيستند كه شرط ورود به 
آن ها آگاهي داشتن به ائديولوژي خاصي باشد. حتي در اتحاديه هايي كه 

ايدئولوژي معيني و مثال سوسيال دمكراتيك و يا مذهبي پيروي مي از 
كنند. شرط ورود به اتحاديه هاي كارگري كارگربودن است، از اين رو هر 
كارگري مي تواند به آن راه يابد. ولي شرط ورود به تشكل الغاي كارمزدي، 
داشتن آگاهي و يا پذيرش شرط الغاي نظام كارمزدي است و بنابراين هر 

  نمي تواند به آن وارد شود.
را   رابطه فعاالن چپِ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران آرش:

  در حال حاضر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟
  
  
  

  
  

واقعيت اين است كه چپ ما در مجموع خود با توجه به مختصاتي  آبخون:
ري كه در پنجاه سال اخير داشته ازارتباط فعال و سازنده با جنبش كارگ

ناتوان بوده است و به قول معروف بيش تر بار خاطر جنبش كارگري بوده 
است تا يارشاطرآن. اين چپ، گرچه خود را ماركسيست مي دانست، ولي از 
همان ابتداي موجوديتش كارخود را برانكاراهميت حركت طبقه ( كارگر) 

ود برا ي انقالب ( شايد كارگري و سوسياليستي) و با قرار دادن حركت خ
به جاي طبقه قرار داد. درست با اين نگاه سوسياليست هاي قبل ازماركس 
كه از آن جا كه طبقه حركت نمي كند ( ويا به خواست حقير اقتصادي 
خود مشغول است) موتور كوچك ( سازمان انقالبيون حرفه اي) بايد موتور 

  د. بزرگ (طبقه و تود ه ها را) را به حركت در آورده وبه انقالب بكشان
قصد من در اين جا وارد شدن به اين بحث درباره اوضاع چپ ما  نيست. 
ولي مي خواهم به اين نكته اشاره كنم كه چپ ما درگرايش هاي گوناگون 
آن، هنوز خود را از اين ديد رها نكرده است . در نتيجه گويا سرنوشت اش 

ف به اين است كه يا از اين طرف بام به راست سقوط كند و يا ازآن طر
چپ و باالخره هم نتواند ارتباط و تعادل خود را در ارتباط با جنبش 

  كارگري به دست بياورد. 
اما مايلم درباره رابطه سازمان انقالبيون حرفه اي ( كه چپ ما انزواي 
باشكوه خود از جنبش اتحاديه اي، كه آن را ذاتا ربرميستي مي داند، با آن 

به اين تاكيد لنين به عنوان تئوريسين توجيه مي كند) با جبنش كارگري  
سازمان انقالبيون حرفه اي  اشاره كنم كه در ارزيابي از فعاليت اين سازمان 
ها در روسيه آن زمان نوشت كه اين سازمان ها در صورت عدم تكيه بر 
اتحاديه هاي كارگري، كه طبقه را به حركت در مي آورند، اسباب بازي 

لنين درباره ضرورت ارتباط و فعاليت دراتحاديه  بيش نمي بودند. اين تاكيد
هاي كارگري كه بارها در قطعنامه هاي سوسيال دمكرات هاي روسيه از 
آغاز تا سال ها بعداز انقالب روسيه ( و در بيماري كودكي چپ روي كه 
لنين در آن با عصبانيت عنوان بخشي از نوشته را با اين سئوال آغاز مي 

اتحاديه هاي زرد شركت كرد) تكرارشده، به طور جيرت كند كه آيا بايد در 
انگيزي مورد بي توجهي سازمان هاي انقالبيون چپ ما قرار گرفته است و 
همان طور كه در باال اشاره كردم به طور شاخصي آن ها را درانكار ضرورت 
واهميت اتحاديه هاي كارگري براي جنبش سوسياليستي از چپ جهاني 
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در حالي كه اين تاكيد لنين به قول دريپر در تداوم متمايز كرده است. 
فعاليت برهمان پايه اي قرار داشته  كه بنيان سوسياليسم ماركسي و يا 
كارگري و اساس فعاليت ماركس از آغاز تا پايان مبارزه سياسي اش را تا 
دوره انتر ناسيونال وبعد از آن را تشكيل مي داده است.  من در باال به 

ركس از فعاليت انترناسيونال اول  وداليل تالشي آن از نظر وي ارزيابي ما
اشاره كردم كه نوشته بود كه چيزي نبود جز تالش نافرجام سكت هائي كه 
مي خواستند خود را به جاي سازمان هاي واقعي طبقه كارگر بنشانند. ولي 
در اين جا اشاره به سرنوشت يكي از انقالبي ترين اين سازمان ها ي 

بيون ( طرفدارن باكونين)   را كه با توطئه هاي خود موجبات تالشي انقال
انترناسيونال اول را فراهم آوردند، مفيد مي دانم كه در انتقاد به ماركس كه 
به اتحاديه هاي كارگري ( كه از نظر او سازمان هاي واقعي طبقه كارگر 

 "ممحسوب مي شدند) تكيه كرده بود، انترناسيونال ديگري را به نا
را سازمان دادند. اين  "انترناسيونال انقالبي الغاي نظام كارمزدي

انترناسيونال كه ابتدا به طور توطئه گرانه و مخفيانه در كنار انترناسيونال 
اول سازماندهي شده بود تا چهار بعداز تالشي انترناسيونال اول هم به كار 

رگزاركرد. اين خود ادامه داده و كنگره هاي خود را هم به همين نام ب
گرايش به هر حال به قول هابس باووم با موجي كه انترناسيونال اول 
باالخره در براه انداختن اتحاديه هاي كارگري در اروپا برپا كرد در تاريخ 
محو شد. ولي جالب است كه طرف داران اين گرايش كه هنوز هم وجود 

رگزار كردند، دارند، در كنگره اي چهار سال پيش در افريقاي جنوبي ب
قطعنامه اي در ضرورت فعاليت در اتحاديه هاي كارگري ( به ويژه با تاكيد 

  در اتحاديه هاي زرد كارگري) صادر كردند.  
به اين ترتيب به اعتقاد من چپ ما تا زماني كه نتواند تكليف خود را چه در 
داخل و چه در خارج با اين واقعيت حتي در حد آنارشيست هاي ياد شده 

وشن كند، اگرضرري به جنبش كارگري نرساند مفيدي هم واقع نخواهند ر
شد. البته ازآن جا كه چپ داخل مستقيما با رشد جنبش كارگري و 
اتحاديه اي در كشور ما در تماس است اميد هايي را در دفاع از اين جنبش 
به وجود آورده اند. ولي كارچپ ما درخارج كه درست در كوران مبارزه 

براي سازماندهي اتحاديه ها و سنديكا هاي كارگري درباره انتقاد و  كارگران
يا انكار! ماركس درباره ضرورت واهميت اتحاديه هاي كارگري تبليغات و 

  قلمفرسائي مي كند واقعا تامل برانگيز است. 
رابطه جنبش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه  آرش:

  اتي براي تقويت روابط آنها داريد؟ارزيابي مي كنيد؟ و چه پيشنهاد
  

همان طور كه در باال اشاره كردم جنبش كارگري بدون ارتباط با  آبخون:
جنبش هاي اجتماعي ديگر نمي تواند مطالبات خود را تامين كند. به ويژه 
در شرائط هم تحوالت ساختاري ناشي از تحوالت ساختاري در نظام 

ت ها و برنامه هاي نئوليبرالي به توليدي سرمايه داري وهمين طور سياس
طور كلي و پيش برد اين سياست ها  تحت حاكميت رژيم اسالمي سرمايه 
داري وسازماندهي اقتصاد انگلي  وويراني اقتصاد و توليد در كشورما وتاراج 
و چپاول ثروت هاي ملي از جانب سران اين رژيم وسركوب وحشيانه براي 

ادل را به ضرر جنبش كارگري برهم زده اين تاراج گري كه از هر نظر تع
است. در حال حاضر، شاهد تجارب ارزنده اي در اين مورد در امريكاي 

  التين هستيم.
» هاي كارگري ايران استقاللِ جنبش و تشكل«ي  درك شما از مقوله آرش:

داري چيست؟ و به نظر شما جنبش  از دولت، احزاب و نهادهاي سرمايه
تواند روي  چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي كارگري ايران تا كجا و

  المللي حساب كند؟ هاي بين حمايت
  

به نظر من تشكل هاي كارگري به تنها بايد از دولت و احزاب  آبخون:
ونهادهاي سرمايه داري بلكه هر دولت و حزب نهادي مستقل باشند. در 

ان نرود و در مورد حمايت هاي بين المللي تا جايي كه استقالل آن ها از مي
  هر مورد به بررسي مشخص نياز است.

  
*  

  

  
  

  هاي آيت  نيافر پاسخ
 عضو كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد كارگران ايران

 
به نظر شما سطح آگاهي طبقاتي كارگران ايران در چه مرحله اي  آرش:
  است ؟

 
سطح آگاهي طبقاتي كارگران را مي توان در جنبش اعتراضي  آيت:
ي جستجو كرد. شعارها و مطالبات كارگران ، طرز سازماندهي كارگر

اعتراضات، نحوه پيشرفت و پس رفت هاي آن نيز از فاكتورهاي ديگر سطح 
  آگاهي طبقاتي كارگران است.

اين سطح در مقياس وسيع و گسترده است كه گرفتن ميانگين آن نيز 
و راحت نيست . يك سوي جنبش اعتراضي به گروگانگيري مديران 

خودگرداني كارخانه توسط كارگران نمود مي يابد، سوي ديگر آن تحصن 
  در 

كارخانه هاست، سوي ديگر آن تجمع هاي اعتراضي مقابل سازمان هاي 
دولتي و رياست جمهوري و مجلس است و سوي ديگر راهپيمايي در سطح 

  شهر و بستن جاده هاست.
  دست مي آيد. اگر به فاكتورهاي باال توجه كنيم، ميزان هايي به

حركت اعتراضي از محل كار محدود خود را به سطح شهر مي  الف :
كشانند، جلب توجه اذهان عمومي و خواهان دخالت اجتماعي ديگر اقشار 

  جامعه و كارگران در دست يابي به مطالبه خود است. 
تجمع مقابل سازمان هاي دولتي و اركان حكومت ، مانند مجلس،   ب:

و اين نشان از آن دارد كه كارگران دريافته اند كه با يك رياست جمهوري ، 
نظام اجتماعي سرمايه داري طرف هستند كه متصدي اين نظام سازماني 

  است به نام دولت و حكومت .
اين دو مؤلفه از مشخصات بارز جنبش اجتماعي طبقه كارگر در اين شرايط 

م كه سطح آگاهي فعلي جامعه است . كه اگر كمي تأمل نمائيم در مي يابي
طبقه كارگر يك ويژگي خاصي را به خود گرفته است كه در مقايسه با 
طبقه كارگر در ديگر كشورها، از سطح خوبي برخوردار است. كارگران به 
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تجربه آموخته اند كه وضعيت شان نه حاصل عدم مديريت يك كارفرما، 
قيم همان بلكه شرايط اجتماعي است كه از آن در رنج هستند، نتيجه مست

شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي يك جامعه است. به همين دليل 
روبروي دولت و اركان حكومت مي ايستند و مطالبه شان را طرح و خواهان 

شوند و اين امر نيز زائده نوع دولت سرمايه داري خاصي است  رسيدگي مي
ص كه بخش هاي بزرگ و متنوع كارخانه ها دردست دولت و بنيادهاي خا

خرداد و  15حكومت قراردارد. مانند بنياد مستضعفان ، بيناد شهيد، بيناد 
..... سازمانهاي دولتي مانند وزارت صنايع و معادن كه كارفرماي كارخانه 

  هاي قابل مالحظه است و يا سازمان تأمين اجتماعي، بانك ها و .........
ز به جنبش اين ويژگي سرمايه داري در ايران است كه ويژگي خاصي ني

  اجتماعي كارگران بخشيده است.
در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيشنهادهاي عملي و  آرش:

  ملموس شما براي تشكل يابي اين طبقه چيست؟
  

در حقيقت پاشنه آشيل  اين بحث كليدي جنبش كارگري است .  آيت:
  اين جنبش در ايران به ويژه در شرايط فعلي است.

ربيات اين چند سال اخير، به محض تشكيل تشكل مانند باتوجه به تج
سريع و خشن  سنديكا، در درون محل كار كارگران دولت با عكس العمل 

وارد ميدان مي شود. آن سرنوشت سنديكاي كارگران شركت واحد تهران 
بوده كه اكنون كل اعضاي سنديكا از كار تعليق و به نوعي اخراج گرديدند 

آن به محكوميت هايي نيز محكوم شده و رئيس هيئت  و چند تن از فعالين
مديره آقاي اسالو و نايب رئيس آن آقاي مددي در زندان به سر مي برند و 
تجربه دوم سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه است كه آنها نيز به 

  سرنوشتي مشابه سنديكاي واحد دچار شدند.
نديكا تنها با ارتباط در اينجا بايد به نكته اي تأكيد كرد كه اين دو س

روزمره خود با روش هايي كه خود تشخيص مي دهند به هر نحوي كه 
شده بايد با كارگران در تماس باشند. تنها راه استمرار كار سنديكا و تثبيت 
واقعي و حقيقي اين تشكل در كار مداوم و فعال با بدنه كارگري است كه 

رف هويت سنديكا تنها در مي تواند موفق باشد. درغيراينصورت بدون تعا
  سطح چند نامه و اطالعيه بدون پشتوانه و به نوعي عقيم مي شود.

و اما باتوجه به دو تجربه فوق بايد بدنبال مكانيسم هاي جديد روزانه شد. 
مانند فيلترشكن ها كه هر ساعت عوض مي شود. شيوه كار و نحوه كار 

روش هاي جديد فكر كنند سنديكاهاي تبعيد به خارج از محل كار، بايد به 
و از شيوه كار كالسيك خود خارج شوند. خودشان هم بهتر از هر كسي مي 

  توانند به اين روش ها دست يابند البته اگر بخواهند.
به اعتقاد من با شرايط فعلي و تجربيات باال، ما كارگران مي توانيم به 

بياوريم و به تشكل هاي غيركالسيك و غيرمتعارف فكر بكنيم و به آن روي 
آنچه موجود هست بايد توجه داشت . آنچه اكنون در بين كارگران رايج 
است و جنبش خود را پيش مي برند. فوق العاده با اهميت است، اول وجود 
و حضور كارگران فعال پيشرو كه رهبران عملي هستند و دوم تصميم 

مي مي گيريهاي جمعي كه اگر امكانش را بيابند، اقدام به مجامع عمو
  كنند. اين دو ابزار موفق جنبش كارگري درحال حاضر است.

همين دو ابزار را اگر قرار باشد بسط دهيم و به تشكل ارتقاء يابد مي توان 
بطور مثال از شوراي نمايندگان كارگران منطقه ، يا برحسب محصول 

شوراي كارگران خودروسازي يا داروسازي ، نساجي، صنايع ،  "توليدي مثال
  الد، كشاورزي نام برد.فو

كار دشواري نيست . كافي است كارگران فعال خودروسازي ها با هم تماس 
علني هم نشوند. ولي امر  "داشته باشند. شايد به تشخيص خودشان كامال

سازماندهي و تشكل يابي خود را مي توانند سازمان دهند. اگر شوراي 
ندگان كارگران كارگران منطقه، يا محصول، تشكيل شود حضور نماي

تغيير يابد، تا از  "كارخانه ها در اين شورا مي تواند سيال باشد. و دائما
تهاجم پليس درامان بوده و از طول عمر بيشتري برخوردار باشد و يا 
اتحاديه هاي خارج از كارخانه ها، با مكانيسم هاي جديد غيركالسيك مي 

  توانند موفق باشند و طول عمرشان را باال ببرند.
مسئله مهم ، همان امر تشكل يابي كارگران است و اين يك امر جبري 
غيرقابل تغيير نيست. تشكل يابي كارگران يك امر انتخابي است . نه يك 
فرمول است و نه حكم تاريخي دارد و نه حكم ارتداد دارد. باتوجه به شرايط 

طور آزاد و ديكتاتوري عريان در ايران بايد از هر وسيله اي كه كارگران را ب
بايد  "بدون حضور دولت و كارفرما ، متشكل مي سازد، سود برد و دائما

درفكر ابداع مكانيسم هاي جديد تشكل يابي و شيوه هاي مناسب دست به 
  كار شد.

آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران ، مي توان سخن از  آرش:
  گرايش هاي مختلف به ميان آورد ؟

  
ات موجود است. گرايش داشتن تشكل با مجوز مانند بله اين گرايش آيت:

انجمن صنفي تا گرايش راديكال تشكل شوراهاي انقالبي كارگران كه 
مطالبات اجتماعي بزرگي را براي جنبش كارگري دارند. كارگران كيان تاير 

از سنديكا و اتحاديه در گوششان  "عالوه بر اينكه در سير مبارزاتشان دائما
اما آنها آن چيزي را كه براي خود سودمند مي ديدند، خوانده مي شد. 

برگزيدند، شوراياري كه برگزيده سالن هاي توليدي بود. يا در ايران خودرو 
كارگران براي تشكيل انجمن صنفي اقدام مي كنند، وزارت كار، طفره مي 
رود، حراست كارخانه كارگران را تهديد مي كند. درميان كارگران نيشكر 

ر بدو اعتراضات حرفي از سنديكا زده نمي شد. اما پس از مدتي هفت تپه د
  به مطالبه اصلي تبديل مي شود و ديگر مطالبات را تحت الشعاع قرارداد.

در مبارزه ي صنفي اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري ايران ،  "اصوال آرش:
  مسئله آگاهي طبقاتي چه مقدار نقش بازي مي كند؟

  
وران سختي را پشت سر گذاشتند، از دستگيري و كارگران ايران د آيت:

  اخراج كارگران فعال پيشرو باسابقه دار تا 
به كارگيري كارگران قراردادي موقت، از سوي ديگر فضاي پليسي حاكم بر 
جامعه بوده است . از سويي ديگر در طبقه كارگر، كار حرفه اي بين 

وق العاده ناچيز بوده ، كارگران انجام نشده، اطالع رساني، انتقال تجربه ف
بنابراين در مبارزات كارگران آنچه اندوخته تجربيات محل كارشان بدست 
آورده و برحسب اطالعات عمومي خودشان مطالبات ضروري كه كارفرما و 

  دولت به آن دست درازي كرده و بوده اند، پيش روي خود مي بينند.
ي در ايران ، را با ارتباط ساختار قدرت سياسي سرمايه داري مذهب آرش:

  روش هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
  

پوشش ايدئولوژيك مذهبي در دولت ايران ، يك دوره در دوران  آيت:
در مسكوت گذاشتن و جلوگيري از پيشروي جنبش  60-57انقالب 

كارگري براي دولت نوپاي مذهبي، سرمايه داري، مفيد واقع شد و توهم 
مردم به بازي گرفته شد. و در دوره اي ديگر از محافل مذهبي ، مذهبي 

ساختن مبارزات  مانند انجمن اسالمي و شوراي اسالمي براي مرعوب 
سپس به ابزار حرفه اي براي عقب راندن جنبش  .    كارگران استفاده شد

كارگري بسيار مؤثر بود. و از سويي با نام گذاري مذهبي (اسالمي) بر 
اهاو همچنين با تعريف سازمانيافته از سوي دولت، شوراهاي پسوند شور

در ادامه ، نگاه  كارگري دوران انقالب را از محتوي انقالبي تهي كرد. 
كارگران را به تشكل واقعي و حقيقي خود بدبين نمود و اين فرصت را نزد 
كارگران سوزاند. درنتيجه به استفاده از مذهب كارگران، برعليه شان بهره 

داري شد و سركوب مضاعف ديگري بر كارگران اعمال گرديد. اما اوج بر
گيري مبارزات كارگران ، تمامي سد معبرها را پشت سر گذاشت و با 
سرعت بر توهمات خود پيروز شد و ترجيح منافع طبقاتي به اولويت 

انجمن هاي اسالمي و شوراهاي اسالمي و  جنبش كارگري بدل گرديد . 
كنان حرفه اي تبديل شدند و برحسب استنباط بسيج به اعتصاب ش

غيرواقعي كه از كارفرمايان به آن دسته از كارگران منتقل مي شد، 
  متأسفانه استفاده ابزاري توسط دولت و كارفرما قرارگرفتند.

به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  آرش:
يابي كارگران و جنبش هاي  براي افزايش دستمزد مي تواند به تشكل

  اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل ؟
  

مطالبه افزايش دستمزد، در شرايط فعلي كه كارگران ابتدا به ساكن  آيت:
امنيت شغلي ندارند و تمامي قراردادها موقت و سفيد امضاء است. بيكاري 

وجب شده است ميليوني كارگران و دستمزدهاي معوقه ، همه اين شرايط م
كه افزايش دستمزد از صدر مطالبات نزول نمايد و درضمن تنوع در 
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دستمزدها، از ديگر عواملي است كه به مطالبه سراسر كارگران تبديل نمي 
  شود. بنابراين تصور تشكل يابي بر محوردستمزدها غيرقابل قبول مي نمايد.

فضاي  مبارزه براي حق تشكل نيز برحسب شرايط شمرده شده فوق و
پليسي جامعه ، در يك حركت سراسري بعيد به نظر مي رسد. مبارزه براي 
 "تشكل يابي در هر مكاني كه براي كارگران به اولويت تبديل شود. قطعا

خود كارگران دست به تشكيل آن مي زنند. البته تشكيل تشكل كارگري 
اي بيشتر از خارج كارخانه مورد اهميت قرارگرفته است و اهميت آن بر

كارگران نيز بايد توضيح داده شود. كار تبليغي بين كارگران انجام نشده 
  است و اين امر مهم با كمك نيرويي خارج از كارخانه پيش مي رود.

  
در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  آرش:

از شمول قانون كار، خارج هستند،  "نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالبا
رزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل از چه مبا

  راههايي بايد پيش برود؟ 
  پاسخ اين سؤال در سؤال دوم داده شده است. آيت:

البته اين صنوف عالوه بر پراكندگي و كارگاهي و عدم حضور عوامل پليسي 
 و دولتي كه در كارخانه ها وجود دارد در اين كارگاهها نيست .تشكيل

سنديكا و تشكل هاي ديگر خارج از محيط كار با وجود كارگران فعال و 
  پيشرو ممكن و شانس موفقيت آن زياد است.

آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكل هاي مستقل كارگري  آرش:
  مي تواند معنايي داشته باشد؟

  
البته تعيين حداقل دستمزد توسط كارگران، شرايطي را مي خواهد و  آيت:

اين امكان پذير است . به صرف عدم وجود تشكل هاي كارگري ، فراخوان 
نمايندگان كارگران، امري قابل تصور است و اگر دولت به آن گردن گذارد. 
مسلم است كه زير فشار اعتراضات عمومي و سراسري كارگران اين امر 

مكانيسم آن هم  "قطعا  ممكن مي گردد. و اگر چنين شرايطي پيش بيايد
دا مي شود. درضمن وجود مجامع عمومي نيز در نبود تشكل هاي پي

كارگري ، ابزار بسيار مفيدي است كه كارگران بارها از آن سود برده اند و 
  تعيين كننده خواهد بود. "در اين امر هم حتما

نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري دررابطه با  آرش:
مايه داري (يا كارمزدي) مطرح مبارزه عليه سراتحاديه هاي كارگري و 

  ، چيست ؟است
  

توضيح دادم تشكيل تشكل هاي كارگري  2همان طور كه در سؤال  آيت:
امر خود كارگران است و كارگران براي تشكلي كه پاي ايجاد آن همت 
گذارند. ديگر كارگران و فعاالن كارگري نيز بايد در جهت تشكيل و تداوم 

رگران ياري رسانند. به قول ماركس و ديگر رهبران آن تشكل به كا
اجتماعي كارگران ، ما موظفيم هر جايي كه كارگران براي تشكل يابي خود 
آجري روي آجر مي گذارند، ما فعاالن كارگري نيز بايد به آنان ياري 

  رسانيم.
اما تفاوت هايي هم بين تشكل هاي كارگري وجود دارد كه قابل چشم 

اهاي انقالبي كارگري يك بنياد سازمانگري كارگري است پوشي نيست.شور
كه در هر شرايطي قابل بهره گيري است و مانند ابزار همه كاره است، كه 
در دست كارگران بسيار مفيدتر واقع مي شود. چه در شرايط اعتالي 
انقالبي و چه در شرايط متعارف، اما اين كاركرد را اتحاديه و سنديكا ندارد. 

ي بنيان گذاري اتحاديه ها و بزرگترش نيز ، تنها براي دست يابي به از ابتدا
مطالبات صنفي كارگران تشكيل مي شود. اما در شرايط فعلي ايران و 
جهان شانس استقبال و پاي گيري اتحاديه ها بيشتر از شوراها است. 
شوراها مزاياي غالبي بر اتحاديه و سنديكا دارند كه اينجا فرصت آن نيست 

  تشريح گردد.تا 
رابطه جنبش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه  آرش:

  ارزيابي مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد ؟
  

كليه جنبشهاي اجتماعي به يكديگر مربوط مي شوند،  "مسلما آيت:
همانطور كه مي گوييم ، جنبش هاي اجتماعي ازخود جمله چنين پاسخي 

يريم. مطالبات مردم چه در عرصه سياسي و اقتصادي به يكديگر مي گ

متصل هستند. چرا كه تمامي جنبشهاي اجتماعي در هر جامعه اي ، در 
شرايط مكاني و زماني مشترك رخ مي دهد. بنابراين زمينه مادي مشتركي 
دارند، نظام اجتماعي كه در هر جامعه حاكم است ، براي اين جنبشهاي 

ين مشترك و يكساني را در جامعه وضع مي كند. به طورمثال اجتماعي قوان
، وقتي با گردهمايي و تجمع كليه جنبش ها برخورد مي شود و مجوز داده 
نمي شود. و يا از تشكيل تشكل هاي كارگري، زنان و دانشجويان و .... 
جلوگيري به عمل مي آيد و آن تشكل را غيرقانوني اعالم مي كنند. وقتي 

اي كارگر ممنوع مي شود، حجاب نيز امر اجباري مي گردد و اعتصاب بر
دانشجو آزادي بيان ندارد. خواه ناخواه امر اين جنبش هاي اجتماعي ، به 
امر مشترك تبديل مي شود. و آن عدم آزادي در جامعه است. همانطوركه 

امروزي، زندگي انسانها چنان در هم تنيده است  21گفتم در جوامع قرن 
آن غيرقابل تصور است. زندگي هر انساني با انسان ديگر مرتبط كه جدايي 

است و اين جنبش هاي اجتماعي هستند، مسائل ، معضالت آنها نيز 
  مشترك مي شود.

منوط به همكاري  دست يابي هر جنبش اجتماعي به مطالبه اش  "طبيعتا
انه فعاالن اين جنبش ها با يكديگر است. اگر از اعتصاب كارگران فالن كارخ

  ماه حقوق معوقه خود اعتراض مي كنند و به جلو مجلس  9كه به علت 
مي روند، هرگونه حمايتي ازجانب زنان و دانشجويان ، باعث تقويت آن 
  اعتراض مي شود. كارگران خود را تنها 
نمي بينند. پوشش خبري دادن به اخبار جنبش ها توسط همديگر، حداقل 

نيه هاي حمايتي از فعاليت هاي يكديگر، همكاري آنها با هم است.دادن بيا
جنبه ديگر همكاري است. شركت در تجمعات كه براي يك مطالبه صورت 
مي گيرد. شكل ديگر اين همكاري هاست و درنهايت بايد بگويم كه در سير 
تاريخ تحوالت اجتماعي نيز اين امر ثابت شده است كه در كنارهم 

  اجتماعي مي گردد. قرارگرفتن اين جنبش ها، موجب تغييرات
درك شما از مقوله سرمايه داري چيست ؟ و به نظر شما جنبش  آرش:

كارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي تواند روي 
  حمايت هاي بين المللي حساب كند؟

  
سرمايه داري يك تعريف بيشتر ندارد و آن تعريف علم اقتصاد  آيت:

س كشف و تبيين گرديد. سرمايه داري يك سياسي است كه توسط مارك
نظام اجتماعي است كه براساس مناسبات توليد اجتماعي كه بر رابطه 
كارمزدي و سرمابه بنيان گذاشته شده است . كاالي نيروي كار يك طرف 
رابطه و وجود سرمايه طرف ديگر آن است. صاحبان نيروي كار ، طبقه 

و سرمايه نيز به يك طبقه اجتماعي است كه طبقه كارگر نام دارد 
  اجتماعي ديگر تعلق دارد.

سالهاست كه سرمايه كاركرد جهاني به خود گرفته است و به مراحل 
پيشرفته ارتقاء يافته ، كه انحصارات جهاني است. بنابراين كارگر نيز يك 

  طبقه اجتماعي جهانشمول است.
رگر در امر طبقه كارگر در جهان الغاء مالكيت خصوصي است. طبقه كا

ايران و در كشورهاي ديگر تحت بدترين شرايط اقتصادي ، سياسي و 
  فرهنگي قراردارند.

براي دست يابي به مطالباتش نياز به حمايت هاي جهاني دارد. نياز به 
پوشش خبري اذهان عمومي جهان دارد. حمايت ديگر كارگران جهان از 

بود. چنانكه در  هر طريق ممكن براي كارگران ايران بسيار مفيد خواهد
ژوئن امسال حمايت جهاني از  15حمايت از كارگران سنديكا شركت واحد، 

كارگران زنداني مراسم اول ماه مه، كاربرد مفيدي داشت. اين همكاري و 
حمايت از مبارزات كارگران در سراسر جهان كاربرد دارد و توقع كارگران 

  ايران از ديگر كارگران امر طبيعي است.
*  
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 * "پيش آر پياله را كه شب مي گذرد"

  2009گفتگوي ويژه در رابطه با مراسم اول ماه مه 
    

  
آنچه كه در ذيل تقديم مي گردد، گفتگوئي دوستانه مي باشد كه با تني 

هاي كارگري صورت گرفته، كه در جريان  چند از كارگران و خانواده
اند. هدف از  هحضور داشت 1388برگزاري مراسم روز جهاني كارگر، سال 

  مي باشد. هاي اين روز ها و ناگفته اين گفتگو انتقال تجارب، گفته
  بهزاد سهرابي                                          

 
  

  مقدمه:     
  دوستان؛     

  داري، نظام تبعيض و نابرابري، فقر، بيكاري، استثمار و ... است. نظام سرمايه
توليدي و شيوه توليد سرمايه داري، طبقه  با پيدايش سيستم و مناسبات

ي  كارگر، كه اكثريت جامعه ي انساني را تشكيل ميدهند، و توليد كننده
هاي مادي و معنوي جامعه ي انساني هستند، روز به روز به خاطر  ثروت

ي قليلي، استثمار شده و هر روز، بيشتر از گذشته  منافع سود پرستانه عده
قتصادي له شده و در اين مناسبات بيرحمانه، به هاي ا كارگران زير چرخ

داري تحقير و سركوب مي  ترين وجه ممكن توسط حاميان سرمايه وحشيانه
  شوند.

افزايش ساعات كار، كاهش دستمزدها به چندين برابر زير خط فقر، 
استثمار، بيكاري و اخراج كارگران و فعالين كارگري، قراردادهاي موقت و 

هاي مستقل كارگري، نا  ت از ايجاد و يا سركوب تشكلسفيد امضاء، ممانع
امني محيط كار و عدم امنيت شغلي، سود پرستي بي حد و مرز و نجومي 
صاحبان سرمايه، توهين و تحقير كارگران در محيط كار، سركوب و زندان 
و صدها مورد ديگر كه خاصيت ذاتي اين گونه مناسبات اقتصادي بوده، هر 

داري در بعد  كند. حال نظام سرمايه ارگران سنگيني ميروزه بر گرده ما ك
جهاني دچار بحران عميقي شده است. تضادهاي الينحل و آشتي ناپذير 

داري و نيز بحران موجود كه ناشي از ذات و خاصه سيستم  نظام سرمايه
هاي رايج  داري است، باعث شده تا مفسرين آنها نيز از تبليغ و ترويج سرمايه

داري هيچ آلترناتيو و بديلي  ه دست بشويند. نظام سرمايهخود در گذشت
است، ندارد. از ديگر سو،   براي برون رفت از منجالبي كه خود به پا كرده

اي انساني بدور از  اشتياق به ارتقا حقوق و كرامت بشر، برقراري جامعه
تبعيض و استثمار، و نفرت و انزجار از سيادت، آمريت و استبداد، چون 

داري، كم و  دي فراگير است، توهم به بي بديل بودن نظام سرمايهرويكر
بيش از بين رفته و باري ديگر اتكاء بر قدرت و حقانيت طبقه كارگر به 
عنوان تنها بديل و علم رهائي بشر بر سر زبانها افتاده است. بر بستر اين 

  .اي در جريان است اوضاع، اعتراضات و اعتصابات كارگري در سطح گسترده
برپائي روز جهاني كارگر و گرامي داشت اين روز تنها يكي از عرصه هاي 
 - مبارزاتي و طبقاتي كارگران در بعد جهاني، مي باشد. كارگران در اين روز

دست از كار مي كشند و چرخ هاي توليدي را از حركت باز  - اول ماه مه
ان بر عليه مي دارند. اول ماه مه روز، رژه ميليوني و مارش اعتراض كارگر

تمامي مناسبات نظام سرمايه داري است. نظامي كه مناسبات و وضعيت 
  غير انساني را به كل جامعه ي بشريت تحميل كرده است. 

دوستان حاضر در اين گفتگو، با بيان اين مقدمه، از شما مي خواهم كه هر 
ن كدام برداشت و نظر خود را در مورد برگزاري مراسم روز جهاني كارگر بيا

  گفته ها تجاربي در اختيار ديگران گذاشته باشيم.   با انتقال اين  كنيد تا

من سوال خود را مطرح مي كنم و شما در زمان پاسخ گوئي، لطف كنيد 
كه ضمن معرفي خود، به سوال طرح شده جواب دهيد. اميد است مثمر 

  ثمر واقع گردد.
هم در باره ازشما دوستان كارگرشركت كننده در اين گفتگو مي خوا

و چگونگي برگزاري اين مراسم  2009برگزاري مراسم روز جهاني كارگر، 
برگزاري تحت چه عنواني بوده   دهيد كه فراخوان  صحبت كرده و توضيح

است. هدف برگزاري روز جهاني كارگر چيست؟ آيا در حين برگزاري 
ه هاي مراسم مامورين و پليس با شما برخورد كرده اند يا نه؟ نقش خانواد

مراسم چگونه بوده؟ مراسم امسال چه   كارگري و زنان و كودكان در اين
يي را در پي داشته است؟ و در كل آنچه را كه  حركت به جلو يا دستاوردها

  الزم مي دانيد در باره اين روز بيان نمائيد.
  بهزاد سهرابيقبال از حضور و توضيحات شما بسيار سپاسگزارم .  

  

  
  

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد  "، كارگر و عضومرضا امجدي هست
   "تشكل هاي كارگري

با تشكر از شما بهزاد عزيز و درود هاي بي پايان به تمامي هم زنجيران، 
كارگران دست پينه بسته و خالقان همه نياز هاي بشري كه خود از نعمت 

  داشتن آن محرومند.
ر پارك اميريه سنندج به د 1388ارديبهشت  11مراسم روز جهاني كارگر، 

سنندج برگزار گرديد. اين  2009اول مه مه   دعوت كميته برگزار كننده
هاي كارگري گرامي داشته  مراسم در شرايطي كامال پليسي، توسط خانواده

كارگران در   شد. ويژگي مراسم اول ماه مه، روز جهاني كارگر اين بود كه
ك و يكپارچه با ديدي طبقاتي اكثر شهر هاي ايران با قطعنامه اي مشتر

اين روز را جشن گرفتند. هر چند متاسفانه در سنندج و تهران تعداي از 
دوستان دستگير و هنوز دستگير شدگان پارك الله تهران در بازداشت مي 
باشند، اما اين نشان از ترس حاميان سرمايه، از اتحاد و همبستگي كارگران 

دوستان كارگر را محكوم و خواستار  را در بر دارد و من شخصĤ دستگيري
آزادي آنان هستم. در حين برگزاري مراسم در پارك اميريه سنندج 
همانطور كه آگاهيد پليس و مامورين لباس شخصي حاضر در منطقه، به 

هايمان حمله كردند كه بچه هاي خرد سال خودم در  كارگران و خانواده
به صورت آنها مصدوم  اين ضرب و شتم و پاشيدن اسپري فلفل و خردل

شدند. ناراحت كننده است يا بهتر است بگويم فاجعه است!! . بله هيچ وقت 
ساله ام كه گريه  4از يادم نمي رود ناله كودكانه دختر شش ساله و پسرك 

   مي كردند و داد مي زدند، بابا ، بابا ، صورت و چشمانمان سوخت ، بابا ...
  

  
  
. اخراجي و اكنون كارگري  گله دارياسم من سهيال است ، سهيالي  

دار و مادر مي  هستم بي اجر و مزد. در كشورهائي مثل ايران، ما را خانه
نامند. بدون مزد، بدون بيمه، بدون مرخصي و استراحت، در گوشه خانه 

  مشغول به كار هستم.
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٢٢٦  103 ي آرش شماره

همانطور كه دوستمان رضا اشاره كرد به دعوت كميته   مراسم امسال
سنندج در پارك اميريه سنندج با حضور  2009ول ماه مه برگزار كننده ا

  هاي كارگري برگزار گرديد. كثيري از كارگران و خانواده
ابتدا پالكاردهائي در رابطه با روز جهاني كارگر بر افراشته شد. مامورين از 

شدند عكس و فيلم مي گرفتند و افراد  تمامي افرادي كه به پارك وارد مي
يب قرار ميدادند .گوئي الزم بود كه عكس يادگاري مشخصي را تحت تعق

   تهيه كنند! 
در ميان مردم حاضر در پارك، شيريني و قطعنامه روز جهاني كارگر پخش 

شد. مراسم شروع و قطعنامه قرائت شد. در اين لحظه مامورين لباس  مي
 "روز جهاني كارگر مبارك"شخصي به ما حمله ور شدند. كارگران با شعار 

از  "كارگر زنداني آزاد بايد گردد " – "رگر، دانشجو اتحاد اتحادكا" –
حقانيت اين روز دفاع نمودند. عليرغم ميليتاريزه بودن سطح شهر سنندج و 
بخصوص محل برگزاري مراسم، جمعيت كثيري توانسته بودند از اين حلقه 
نظامي گذشته و در مراسم شركت كنند. مامورين حمله خود را شروع كرده 

ودند. ضرب وشتم شروع شد. مشت و لگد، اسپري فلفل و خردل، توهين و ب
فحا شي، پاشيدن اسپري فلفل و خردل بر سرو روي حاضرين و حتي 

در  85كودكان وخردساالن. در يك آن، حركت وحشيانه پليس در سال 
حمله به كارگران و خانواده هاي كارگري اعتصابي شركت ريسندگي 

اعي شد كه چگونه در آن اعتصاب ما را در محاصره پرريس سنندج برايم تد
خود گرفته بودند و وقيحانه ما را با باتوم و اسپري و مشت لگد سركوب 
كردند. ضجه و گريه كودكان رضا امجدي كه بر اثر پاشيده شدن مايع 
اسپري بر صورت آنها سوزشي درناك را ايجاد كرده بود در ذهنم با ناله 

همراه مادران خود در اعتصاب پر ريس بودند در هم كودكان شير خواره كه 
آميخت و تنها چيزي كه به ذهنم متبادر شد كين و لعنت وصف ناپذير به 
تمامي مظاهر بورژوازي بود.! پليس ما را كتك زد و سعي داشتند كه 
دوستان كارگر ما را دستگير و بازداشت كنند كه با مقاومت همسران و 

شدند. به ياد دارم كودكاني كه پليس آنان را زير فرزندان كارگران مواجه 
اندخت كه  لگد گرفته بودند و مادري خود را زير مشت و لگد آنان مي

فرزندش در امان باشد و پليس بي رحمانه هر دو را ميزد. دوستمان 
منصوركريميان، كه به شديدترين وجه ممكن كتك كاري شد. در اثر اين 

هائي بودند بر اثر پاشيدن اسپري بر  د و بچهزد و خورد تعدادي آسيب ديدن
ساله و پسر  6هاي رضا امجدي، دختر  صورت آنان مصدوم شده بودند، بچه

اش كه از شدت سوزش با تمام توان گريه سر مي دادند، دياكو  ساله 4
  ام ، كيارش سهرابي و ديگران. ساله 11ساله ، و پسر9قادري كودك 

پليس چنين رفتاري را نسبت ما انجام مي داد،  البته اين اولين بار نبود كه 
 86در مقابل سازمان تامين اجتماعي و سال  85سال  بلكه در اول ماه مه 

  در جلو روابط كار در خيابان صفري همچين رفتاري از آنان سر زده بود.
ويژگي اين دوره به نظر من اين بود كه امسال در شهر تهران كارگران و 

نستند با فراخوان مشترك چندين تشكل كارگري فعالين كارگري توا
نفر از دوستان  150متاسفانه تعداد  مراسم خود را برگزار كنند. هرچند 

بازداشت شدند. من از اين فرصت استفاده كرده و ضمن محكوم كردن 
دستگيري اين دوستان خواستار آزادي بي قيد و شرط آنان هستم. 

ان فرش غرب بافت كرمانشاه مراسم همچنين امسال براي اولين بار كارگر
هاي  مستقل خود را برگزار كردند و در اين مراسم قطعنامه سراسري تشكل

كارگري قرائت گرديد و همينطور در شهر سقز كارگران توانستند با برنامه 
مشخص مراسم خود را برگزار نمايند. به نظر من روز جهاني كارگر روز 

اول ماه مه روز اعتراض ميليونها   است. اتحاد و همبستگي طبقاتي كارگران
كارگر در جهان است كه براي دفاع از مطالبات خود به ميدان مي آيند و 
بايد اين روز به رسميت شناخته شده و كارگران بتوانند آزادانه اين روز را 
گرامي دارند. در پايان من هم از شما تشكر ميكنم. زنده باد اتحاد و 

  ران.همبستگي طبقاتي كارگ
  

  

  
  

   
  

كميته هماهنگي براي كمك به ". كارگر و عضو  محمد عبدي پور هستم
  "ايجاد تشكل هاي كارگري

با تشكر از شما كه اين فرصت را در اختيار من گذاشتيد تا در رابطه با 
  گفتگوئي داشته باشيم. 1388مراسم روز جهاني كارگر، سال 

طبق روال گذشته ما  –بهشت اردي 11 –چند روز قبل از روز جهاني كارگر 
اين روز بوديم و قرار بود كه اين مراسم   در تدارك و مقدمات برگزاري

  بدون در خواست مجوز برگزار شود.
برگزاري مراسم روز جهاني   دوستان كارگرما بر طبق روال گذشته مقدمات

كارگر را فراهم و در باره چگونگي برگزاري اين روز بحث و تبادل نظر 
بايد  - روز جهاني كارگر  -رفت و تصميماتي گرفته شد كه اين روزصورت گ

  بر اساس وظيفه طبقاتي گرامي داشته شود.
تهيه شيريني، تهيه تاريخچه روز جهاني  از جمله كار هاي صورت گرفته،  

  كارگر، سخنران و مقاله هاي مربوطه بود.
سقز با  يكي از مسئولين اداره اطالعات 1388ارديبهشت  10در تاريخ  

مراجعه به محل كار من و محمود صالحي، با ايشان (محمود صالحي ) به 
گفتگو نشستند و توضيحاتي در رابطه با روز جهاني كارگر و گرامي داشت 
اين روز براي نامبرده داده شد. ايشان از محمود صالحي سوال كردند كه 

حتما! اين مراسم را برگزار مي كنيد؟ كه آقاي صالحي با قاطعيت گفتند 
مراسم برگزار خواهد شد. سوال كردند شما از سازمان دهند گان هستيد ؟ 
آقاي صالحي گفتند بله. سوال ديگر اين بود كه آيا شما در مراسم شركت 
مي كنيد؟ محمود صالحي گفت با توجه به اينكه من حكم تعليقي دارم 

ار كننده خودم شركت نميكنم اما جهت برگزاري مراسم، با بچه هاي برگز
  بر نامه ريزي مي كنم.

مسئول اداره اطالعات در باره رنگ قرمز پرچم سوال پرسيد، كه محمود  
صالحي در اين رابطه توضيحاتي دادند. در همان حال كه محمود صالحي و 
مسئول اداره اطالعات با هم صحبت مي كردند، جالل حسيني و چند نفر 

در نزديكي محل دفتر تعاوني نصب ديگر از كارگران داشتند پرچم قرمز را 
مي كردند. مسئول اداره اطالعات به محمود صالحي گفت: جالل حسيني 
كه داره پرچم نصب مي كند!! وي متذكر شد كه شما صبر كنيد تا من به 
اداره رفته و موضوع را مطرح و به شما جواب بدهم. بعد از اينكه محل كار 

گرفته شد كه يكي از كارگران را  ما را تر ك كرد با محمود صالحي تماس
   جهت دريافت مجوز به اداره اطالعات بفرستيد. من (محمد عبدي پور) به

هائي طوالني ناچار شدند كه با  نمايندگي به اداره رفتم بعد از صحبت
برگزاري مراسم مستقل ما موافقت كنند، ولي از من تعهد گرفتند كه 

  خيابانها را نبنديم.
كه چند ساعت بيشتر فرصت نمانده است. بعد ازظهر  اين در حالي است
  مراسم را فراهم كرديم.  همان روز مقدمات

من به عنوان مسئول برگزاري و سخنران تعيين شدم. خانم نجيبه صالح 
زاده نيز به عنوان مجري انتخاب و آقاي اسماعيل نيازي براي قرائت مقاله، 

رد سالي به نام ... سرود يار آقاي منصور صالحي تقديم شعر، و دختر بچه خ
دبستاني را خواند و خانم آرزو هجرا ني، قرائت قطعنامه پاياني را بعهده 

  گرفتند.
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ارديبهشت  11بدون اينكه نيروهاي امنيتي دخالتي كنند در صبح جمعه  
روز جهاني كارگر در محل خيابان سه راه ملكي، تعاوني  _اول ماه مه  _

گرفته شد كه گزارش و عكس آن پخش  مصرف و مسكن كارگران، جشن
شده و فيلم ويديوئي آن را نيز در آينده ي نزديك در اختيار عموم قرار 

  خواهيم داد.
روز جهاني كارگر امسال در سقز و شهر هاي ديگر اين بود كه   ويژگي 

كارگران با توجه به اينكه چندين نفرشان توسط نيرو هاي امنيتي احضار 
د اينكه ميدانستند احتمال سركوب وجود دارد و با آنان شده بودند و با وجو

برخورد خواهد شد و احتمال دستگيري و زنداني شدند را در بر دارد، اما با 
اين وصف در برگزاري روز جهاني كارگر مصمم بودند. و همانطور كه مي 

برگزاري اين مراسم در سنندج و تهران با بر خورد و سركوب پليس   دانيد
د، اما كارگران و فعالين كارگري ثابت كردند كه طبقه كارگر در مواجه ش

هر حال چه مجوز داشته باشند يا نه، در مراسم مستقل و طبقاتي خود 
  شركت مي كنند و گرامي داشت اين روز را حق مسلم خود ميدانيم.

ويژگي هاي ديگر امسال، حضور كارگران و فعالين كارگري در تهران بود 
ن بار در پارك الله تهران و با دادن فراخوان برگزاري اين روز كه برا ي اولي

را اعالم داشتند. و ديگر آنكه، استقامت دستگير شده گان در زمان 
    بازداشت مي باشد.

در پايان من هم همصدا با ديگر كارگران خواستار آزادي دوستان دستگير 
تگو و شما شده اول ماه مه هستم و از دوستان شركت كننده در اين گف

  بهزاد عزيز تشكر مي كنم.
  
  

  
   

  "شوراي زنان سنندج "عضو ليال خليلي هستم.
روز جهاني كارگر در  2009همانطور كه دوستان اشاره كردند ، اول ماه مه 

فراخوان  "  سنندج 2009كميته برگزار كننده اول ماه مه "توسط   سنندج
  و در پارك اميريه سنندج برگزار گرديد.

ارديبهشت با خواندن  11بعد از ظهر روز جمعه  17سم در ساعت اين مرا
مربوطه و پخش نقل و   قطعنامه و نصب و برافراشته كردن پالكاردهاي

  شيريني در ميان حضار شروع شد.
با توجه به فضاي پليسي حاكم بر محل برگزاري مراسم، شركت كنندگان 

م را برگزار كنند، طبق معمول تالش كردند در كمال آرامش و متانت مراس
اما متاسفانه پليس به جمع ما حمله ور شد و ما را مورد ضرب و شتم قرار 
داد. همانطور كه شما و ديگر دوستان مطلعيد نيروهاي امنيتي و لباس 
شخصي قبل از برگزاري مراسم در محل مستقر و سعي داشتند با ايجاد 

روز ممانعت بعمل از برگزاري اين   فضاي رعب و وحشت در ميان حاضرين
آورند. اما با اين وصف مراسم در ساعت تعيين شده شروع شد. مراسم با 

مامورين لباس شخصي حمله ور شدند و با   خواندن قطعنامه شروع شد كه
كتك كاري و پاره كردن پال كاردها و تهديد و توهين سعي كردند تا ما را 

دن شعار هاي متفرق كنند. اما شركت كنندگان با كف زدن و سر دا
 – "كارگر دانشجو معلم ، اتحاد اتحاد " - "كارگران جهان متحد شويد"
به طرزي رزمنده به اين اعمال سركوبگرانه  "زنداني كارگر آزاد بايد گردد"

العمل نشان دادند و با راهپيمائي حقانيت اين روز را به نمايش  عكس

اسپري فلفل و خردل گذاشتند. در ادمه اين سركوب مامورين با استفاده از 
و انواع اسپري هاي بي حس كننده و استفاده از باتوم حمله خود را شدت 
دادند. نكته قابل تامل و تاسف بر انگيز حمالت عوامل ضد كارگري، اعمال 
سبعيت وصف نا پذيري بود كه بر عليه شركت كنندگان به ويژه كودكان و 

آنها را موردضرب و  خردساالن صورت گرفت و مانند ديگر شركت كننده
شتم قرار مي دادند و با پاشدين اسپري به صورت آنان اين وقاحت را 
چنديد برابر نمودند ، از جمله كودكان و افراد خردسالي كه دوستان، رضا و 

نفر در جريان اين مراسم دستگير  6سهيال به آنان اشاره نمودند. همچنين 
  ساعت آزاد شدند. 24كه بعد از 

كارگر بايد به عنوان تعطيل رسمي در تقويم كشور وارد شود. روز جهاني 
اين روز بايد آزادانه برگزار شود. در اين روز تمامي چرخ هاي توليد بايد از 

خالقان نعمات مادي است. كارگران بايد   كار بايستد. روز جهاني كارگر، روز
ص اين حق را داشته باشند روز خود را به هر شكل ممكن كه خود تشخي

  ميدهند بر گزار نمايند. 
يكي از ويژه گيهاي مراسم روز جهاني كارگر امسال، فراخوان و قطعنامه 
مشترك كارگران و فعالين كارگري در ايران بود. هر چند اين مراسم در 

  و منجر به بازداشت تعدادي شد اما اين اتحاد و همبستگي  تهران سركوب
ن هم به نوبه خود دستگيري و بارقه اميدي را در دل ها زنده كرد. م

بازداشت شركت كننده در اول ماه مه تهران را محكوم و خواستار آزادي 
و دوستان شركت كننده در   اين دستگير شدگان هستم. در آخر از شما

  اين گفتگو تشكر ميكنم.
  

  
  

  . كارگر خانه دار و همسر يك كارگر. شكوه ساري هستم
ر يك كارگر وظيفه خود مي دانم به من به عنوان يك كارگر زن و همس

خاطر دفاع از زندگي كارگريمان در مراسم روز جهاني كارگر شركت كنم. 
و شركت خواهم   هر ساله من با دل و جان در اين مراسم شركت كرده ام 

 11 –سنندج  2009كرد. امسال به دعوت كميته برگزار كننده اول ماه مه 
دقيقه بعد ازظهر به پارك  30/16روز جمعه ساعت  88سال  –ارديبهشت 

بعدازظهر با وجود حضور نيرو هاي پليس  17اميريه رفتيم و حدودآ ساعت 
و لباس شخصي ها تعداد زيادي از كارگران همراه با خانواده ها يشان در 
اين مراسم شركت كرده بودند و مراسم با پخش شيريني و خواندن 

ده اي از فعالين كارگري را به قطعنامه شروع شد. اگر چه قبل از مراسم ع
سازمان اطالعات خواسته بودند و نيرو هاي مسلح و لباس شخصي دور تا 
دور پارك اميريه را احاطه كرده بودند و لباس شخصي ها با دوربين از 

 500چهار طرف از جمعيت فيلم و عكس مي گرفتند، با اين وجود حدود 
راسم حضور داشتند و شعار نفر كارگر و خانواده هاي كارگري در اين م

كارگر دانشجو اتحاد  – "كارگر زنداني آزاد بايد گردد " -كارگران اين بود
در همان ابتدا مامورين لباس شخصي حمله ور – "زنده باد كارگر -"اتحاد 

شدند و پال كادر هاي را جمع و قطعنامه را پاره كردند و قصد دستگيري 
ان آنان را احاطه كرده و از دستگيري افرادي را داشتند. ما زنان و كودك

  تعداد زيادي جلوگيري كرديم.
روز جهاني كارگر، روز اعتراض به حقوق پايمال شده كارگران است. از 

هاي كارگري در مراسم   ويژگيهاي اين مراسم شركت تعدادي از خانواده
بود و ما مي خواستيم مراسم را در پارك با خوشي و شادي و بدون هيچ 
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ولي متاسفانه همانطور كه انتظار   ي و زد و خوردي جشن بگيريمدرگير
مي رفت نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها بطور وحشيانه اي به زنان و 
بچه ها و مردان حمله كردند و مخصوصا ما زنان و بچه هايمان (همانطور 
كه سهيال به آنها اشاره كرد) را به خاطر دفاع از پدران و همسرانمان و 

گر كارگران مورد ضرب و شتم قرار دادند اين حق ما كارگران و خانواده دي
هاي كارگري است كه روز جهاني كارگر را گرامي بداريم و جشن بگيريم 
چرا كه تمام محصوالت دنيا را كارگر توليد مي كند و حق زندگي شايسته 

  و انساني را هم دارند.
مان،  هاي ورده كردن خواستهو برآ  پليسها به جاي گوش دادن به اعتراضات

ما را مورد ضرب و شتم و توهين و افترا قرار دادند و وحشيانه با باتوم و 
اسپري فلفل و گاز آشك آور به ما حمله كردند و حتي به بچه هايمان هم 
رحم نكردند. نقش زنان و كودكان در دفاع از حقانيت اين روز واقعا چشم 

  وستان كارگر خود دفاع كردند.گير بود. شجاعانه از همسران و د
امسال در اكثر شهر هاي ايران مراسم برگزار و فراخوان مشترك داده شد 
كه در تهران تعداد زيادي از كارگران دستگير شدند كه بايد خواستار آزادي 

  اين دوستان شد و اين گونه سركو بها را بايد محكوم كرد.
گو و شما بهزاد عزيز من هم از همه دوستان شركت كننده در اين گفت

  تشكر مي كنم.
  

  
  

  كميته "وعضو  شين بافت  كارگر شركت نساجي وفا قادري هستم.
  "هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

) در اكثر شهرها بدعوت 88ارديبهشت  11( 2009مراسم اول ماه مه 
ن كميته برگزار كننده روز جهاني كارگر، متشكل از تشكلها و كارگرا

كارخانجات مختلف و فعالين كارگري برگزار گرديد. مراسم در سنندج نيز 
 17بدعوت كميته بر گزار كننده در پارك اميريه سننندج و حدود ساعت 

بعد ظهر روز جمعه برگزار شد. مراسم اول ماه مه امسال در حالي برگزار 
استه و خو   امنيتي فعالين كارگري را  گرديد كه پيشتر از طرف سازمانهاي

از آنان بازجوي بعمل آورده و با فشار از آنها تعهد گرفته بودند كه در 
ارديبهشت  11مراسم روز جهاني كارگر شركت نكنند. در صبح روز جمعه 

نمودند.   هم در سنندج اقدام به بازداشت تعدادي از فعالين كارگري
روب همان غ  نيروهاي امنيتي، عليرغم مقاومت بازداشت شدگان، آنها را تا

داشتند. و اين بخشي از تالشهاي آنها براي ايجاد جو  روز در بازداشت نگه 
رعب و وحشت در جهت ممانعت از برگزاري مراسم اول ماه مه بود. حتي 
مراسم دولتي امسال سنندج هم محدود به عده قليلي از كارفرمايان و 

لتي اداره كار نمايندگانشان و عده كمي از كارگران متوهم و نمايندگان دو
بود. اين نشان از كمر به سركوب بستن دولت براي مقابله با اعتراضات 

  ريزي شده كارگري امسال داشت. از نظر ما اقدامات اختناق آميز و برنامه
نيروي امنيتي هر ابعادي به خود ميگرفت، نميتوانست مانع برگزاري مراسم 

زيادي براي اثبات اين مستقل روز جهاني ما در داخل شهر گردد. داليل 
اوضاع  - 1واقعيت وجود دارد كه من فقط به دو تاي آنها اشاره ميكنم. 

سياسي و معيشتي و مبارزات چند ساله فعالين جنبش كارگري و فعالين 
ساير جنبشها تناسب قوائي را تامين كرده بود كه امكان ميداد مراسم خود 

اولين كساني بودند كه در فعالين كارگري در سنندج  -2را برگزار كنيم. 

بار ديگر مراسمهاي مستقل روز جهاني كارگر  60ي  دل اختناق شديد دهه
سال ادامه داشت  4را در داخل شهر برگزار كردند. طي اين مراسمها كه 

داري  هائي صادر شد كه دادخواست كارگران عليه سيستم سرمايه قطعنامه
   ان فرموله شده بود. اگر چهبود و در آنها مطالبات حداقل و برحق كارگر

  نقد   و بخصوص گذشته اين فعالين و عملكردشان جاي  اين مراسمها
دارد، اما كارگراني از ما به خاطر آن مراسمها زندان و دربدري كشيدند. 
سخنران اول ماه مه حتي در اين راه جانش را از دست داد. ما به عنوان 

وديم كه روز جهاني خود را شريك آن تالشها و حامل آن سنتها مصمم ب
  ايي دارد كه از برگزار كنيم و كرديم. اين سنت طبقاتي، تاريخ طوالني

  است.  مبارزات طبقه كارگر جهاني به ارث برده شده
پليس امينتي و لباس شخصيها، و عكس   در سنندج عليرغم حضور گسترده

 500ود و فيلم گرفتن آنها از جمعيت و محاصره محل مراسم، جمعيتي حد
نفر از كارگران و خانواده هايشان حضور داشتند. مراسم با پخش شيريني و 
خواندن قطعنامه شروع شد، كه در همان ابتدا با يورش پليس امنيتي و 
جمع آوري پالكاردها و پاره كردن قطعنامه، سعي در متفرق كردن جمعيت 

ها  و خانواده نمودند. اما باالخره كارگران  و تالش براي دستگيري تعدادي
مواردي از قطعنامه را به شكل شعار بيان كردند كه عبارت بودند از : كارگر 
زنداني آزاد بايد گردد؛ كارگر اتحاد اتحاد؛ كارگر، معلم، دانشجو، اتحاد 

جمعيت   اتحاد؛ اخراج ممنوع! زنده باد كارگر و زنده باد اول ماه مه و.....
باتوم   با  امنيتي و لباس شخصيها قصد ترك محل را داشتند كه نيروهاي

هجوم آورده و قصد دستگيري تعدادي از برگزار كنندكان را   و گاز فلفل
داشتند كه با مقاومت زنان و مردان و حتي كودكان روبرو شدند. الزم 
ميبينم در اينجا به شجاعت زنان اشاره كنم. البته اين شجاعتها را ما در 

ايم و و ما و جامعه با اداي احترام به  هد بودهموارد زيادي و سالهاست كه شا
اين زنان مبارز و آگاه در عمل شجاعتهايشان را ستوده ايم. توحش نيروها 

 14  نوجوان  حدي نداشت وگواه آن دستگيري كارگران و زنان و و حتي
  سا له ميباشد.  15الي 

   
درك  امسال ضرورت اتحاد و يكپارچگي را كارگران و فعاالن كارگري -2

اميدوار كننده و پشت كردن فعاالن به   نموده بودند و اين بنيان بدعتي
ها و اولويت دادن به مبارزات كارگري و طبقاتي بود كه اميد است اين  فرقه

اتحاد عمل دوام يابد. بنظرم اين صف بندي كارگران در مقابل سرمايه 
كارگران و ميتوان شركت فعال مه داري است. از ويژگي مراسم اول ماه 

خانواده هايشان را در مراسم بر شمرد و از ديگر ويژ گي آن اتحاد و 
مراسم   بر جسته  نكات  همبستگي تشكلها و فعالين با هم بود. و از ديگر

مستقل برگزار كردن، اعالم مراسم علني   امسال در تهران و ساير شهرها را
امسال   واقعĤنمودن و گستردگي و اتحاد و يك پارچگي آن مي باشد. 

كارگران قصد داشتند به دور از خشونت نيروهاي امنيتي و در گيري و زدو 
خورد روز جهاني كارگر را برگزار كنند و به همين منظور پارك را در نظر 

نا آرام و باعث زد و خورد و  گرفتند، اما حضور نيروهاي امنيتي فضا را 
گرديد. ما كارگران  كتك كاري و دستگيري كارگران و خانواده هايشان

روي زمين را خلق كرده ايم اما خود از آن بي بهره ايم و   هاي تمام نعمت
برخوردار باشيم و براي   اين حق ماست كه از زندگي در شان انسان

رسيدن به آن تالش و اعتراض كنيم و حق ماست كه هر طور دلمان 
روز به رسميت  روز را جشن بگيريم و بايد مراسم مستقل اين  بخواهد اين

داري  شناخته شود. اين مراسم اعتراض ما كارگران به كليت سيستم سرمايه
  در سراسر جهان است.

   
هما نطور كه ميدانيم روز جهاني كارگر روز اعتراض كارگران به تمام  -3

داري به ما و بشريت  ها و بي عدالتي هايي است كه سيستم سرمايه نابرابري
بگيران جهان   روز متعلق به تمام كارگران و مزدتحميل نموده است. اين 

ها و و از خود گذشتگيهاي  است. براي ما كارگران اين روز ياد آور جانفشاني
در طول تاريخ سيستم طبقاتي بخصوص سرمايه داري   هايمان اي هم طبقه

ميكنيم تا در ضمن   در سراسر دنياست. مراسم اين روز را برگزار
هايي مانند:  كارگراني باشد كه براي تحميل خواستهبزرگداشت و ياد بود 

هاي بيكاري و درماني، برابري  كار، امنيت شغلي، بيمه  كاهش ساعت
حقوق زن و مرد، شرايط بهتر كار و ايمني، حق ايجاد تشكل و در كل 
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داري با  مان از سيستم سرمايه گرفتن سهم بيشتري از دسترنج تاراج شده
جه، زندان، تبعيد، شالق، اخراج و......... شجاعت، تالش و تحمل شكن

كوشيدند از حقوق و كرامت ما كارگران دفاع كنند. ما در اين روز در ضمن 
براي اعتراض به زندگي سرشار از فقر، بيكاري، بي حقوقي، بي مسكني، 
اخراج و دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر و در كل براي خالصي از تمام 

هاي مستقل و طبقاتي و  تشكل  ، و براي حق ايجادتبعات شوم اين سيستم
ها و مطالباتمان را  واقعيمان به ميدان مياييم و اعتراض مي كنيم. خواسته

كنيم. اين  داري تالش مي بيان نموده و براي تحميل آن به سيستم سرمايه
شود مگر با اتحاد و يكپارچگي ما كارگران، و پشتيباني و حمايت  ميسر نمي
اي هايمان در سراسر دنيا، چون ما كارگران بجز نيروي خود و  قهاز هم طب

مخصوصا نيروي متشكلمان در اين دنياي نابرابر چيزي نداريم، و قدرت و 
تواناي ما در همين نيرو و اتحاد ماست. سرمايه داران قدرت مالي دارند، 

   دادگاه و پليس و ارتش دارند و از آنها حمايت مي كنند. در مقابل، ما
كارگران اكثريت نيروي عظيم جامعه بشري هستيم و توليد كنندگان تمام 

مان  نعمتهاي اين جامعه مي باشيم، پس قدرت ما در نيروي سازمان يافته
نهفته است و بايد متشكل شده و متحد باشيم و با قدرت سازمانيافته و 

ين مبارزه داري تحميل نمائيم. و در ا هايمان را به سرمايه اتحادمان خواسته
در مراسم روز جهاني كارگر شركت    با همكاري و همدلي بيشتر متحدانه

و   كنيم. اين روز مختص به كارگران است و بايد بدور از هرگونه تفرقه
هاي غلط و تفرقه انداز بوده و  ها و نگرش اي مانع از ايجاد شيوه نگرش فرقه

اسم و اعتراض خود را يكپارچگي شويم و مر   مانع بر هم زدن اين اتحاد و
  هر چه با شكوهتر برگزار كنيم. 

همانطور كه گفتم هدف ما، برگزار كنندگان مراسم روز جهاني كارگر،  -4
جوئي كنند، حمله  اين بود كه به نيروهاي امنيتي امكان ندهيم كه بهانه

كنند و مراسم و آرامش ما را بهم بزنند. دقيقا به همين خاطر بود كه پارك 
را براي تجمع و برگزاري مراسم انتخاب كرديم. اما معلوم گشت كه   اميريه

ها و مطالباتمان در  حتي از انعكاس و بيان درد دل و خواسته  عوامل سرمايه
پارك هم ميترسند. پس در همان ابتدا حمله كردند و ما كارگران، زن و 

هاي  مرد باهم، متقابال از خود دفاع نموديم. حتي كودكان ما به حمله
بياد ماندني اين روز دفاع و   هاي  پليس پاسخ دادند. از خاطره وحشيانه

مقاومت جانانه زنان و كودكان در مقابل حمالت آنان بود. اين حمالت در 
ساله من كه آرزوي پليس شدن  9دل كودكان ما تخم نفرت را كاشت. پسر 

ا به دور را داشت بخاطر برخورد غير انساني و ناشايست پليس، آرزويش ر
  ريخت و از اين شغل بيزار گشت. 

  

  
   
كميته  "عضو   .كارگر اخراجي نساجي كردستان صديق سبحاني هستم 

  "هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري
ضمن سالم و خسته نباشيد به دوستان حاضر در اين گفتگو كه قرار است 

  صحبت كنند. 2009در باره اول ماه مه 
سانم، برگزاري مراسم روز جهاني كارگر، اعتراض به تمامي بايد بعرض بر

جهاني است. و گرامي داشت ياد و خاطره و فدا    داري مناسبات سرمايه
كاريهاي انسانهاي سوسياليست، صادق و شريفي است كه براي رهائي 

انسان از هر نوع نا برابري، بي عدالتي هاي اجتماعي، اقتصادي، بي حقوقي 
لمانه بورژوازي و براي يك زندگي، كه در شĤن انسان باشد در مناسبات ظا

برگزار شود. اين روز، روز همبستگي و اتحاد  جان دادند، كه بايد اين روز 
طبقه ي كارگر در سراسر جهان در مقابل سيستم سر مايه داراي است. 

ميالدي در اين بود كه جمعي از  2009ويژگي برگزاري اول ماه مه 
ين و تشكالت كارگري، جدا از گرايشات فكري و سليقه اي كارگران و فعال

به عنوان يك خواست طبقاتي بر عليه مناسبات سرمايه داري متشكل تر 
بودند و در كشور ايران اين اتحاد و همبستگي مايه ي دلگرمي، بود. در 

در ايران، تشكالت ونهادهاي كارگري به اين نتيجه  2009مراسم يك مه 
با اتحاد و همبستگي در داخل كشور و از طريق رسيده بودند كه 

همبستگي با هم طبقه اي هاي خود در سراسر جهان بهتر خواهند توانست 
كارهاي خود را پيش ببرند. اين آغاز و نقطه عطفي است براي يك مبارزه 
ي متحد عليه مناسبات و سيستم سرمايه داري جهاني. من به اين دليل به 

ي كارگر و تقويت مبارزه در راه رهائي از  طبقهپيشروي مبارزات آينده 
مناسبات سيستم سر مايه داري خوشبين هستم. مراسم روز جهاني كارگر 

در شهر سنندج كه در پارك اميريه برگزار شد  88سال  -ارديبهشت  11-
هاي روز جهاني كارگر در سالهاي گذشته تفاوت زيادي  نسبت به مراسم

صف  -تشكل كارگري در يك صف واحدداشت. به اين دليل كه چند 
قرار گرفتند. شايد بعضي ها سوال كنند كه چرا مراسم در پارك  -طبقاتي

 -1  در داخل شهر برگزار نگرديد؟ چند دليل داشت  اميريه برگزار شد و
براي اينكه بهانه اي به دست  - 2جو شهر سنندج متشنج و نا امن بود. 

گرچه شهر مال ماست و اكثريت  -3پليس داده نشود تا سركوب كنند. 
ساكنان شهر از برگزاري مراسم روز جهاني استقبال ميكنند، ولي نخواستيم 
بهانه به دست پليس بدهيم تا ما را آشوبگر و مخل نظم عمومي قلمداد 

اينكه تا  -5هاي كارگري.   بيشتري از خانواده حضور تعداد  -4كنند. 
و ستم باشد، مبارزه در هر شرابطي نابرابري و بي حقوقي، بيكاري، اخراج 

روز  –وجود خواهد داشت. به نظر من برگزاري مراسم اول ماه مه ي 
در پارك اميريه سنندج موفقيت آميز بود. هر چند قبل از - جهاني كارگر

برگزاري مراسم نيروي امنيتي و انتظامي و پليس در آنجا حضور داشتند اما 
مراسم متاسفانه با حمله پليس رو مراسم شروع شد. اين  17حدود ساعت 

برو، و پالكارد ها و قطعنامه را پاره و حاضرين را مورد ضرب و شتم قرار 
دادند. پليس و لباس شخصي با استفاده از اسپري هاي بي حس كننده و 
مشت و لگد سعي در متفرق كردن و دستگيري ما را داشتند. در اين ميان 

ي باشيد و زنان و مادران آن پليس حتي به صورت كودكان اسپري م
كودكان را مورد ضرب و شتم قرار ميداد كه در اين رابطه چند نفر دستگير 

ساعت با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. در صبح همان روز هم  24و بعد از 
تعدادي از فعالين را به اداره اطالعات سنندج احضار تا از برگزاري اين روز 

به نظر من ما كارگران براي اينكه از اين بگير و جلو گيري بعمل آورند. 
ببندها رها شويم احتياج داريم از تفرقه پرهيز كنيم و براي ايجاد 

هاي واقعي كارگري تالش و فعاليت كنيم. واقعا تشكل كارگري در  تشكل
هر كارخانه و هر كارگاهي براي زدودن بي حقوقي، اخراج و بيكاري و جلو 

داران و كارفرما يان الزم است. تا  گران از سوي سرمايهگيري از استثمار كار
زماني كه طبقه كارگر تشكالت كارگري خود را بوجود نياورد و بدنه كارگر 
ي دخالت گر نباشد چيزي تغيير نخواهد كرد . تنها راه راهائي كارگران از 
اين شرايط اسفناك ،اتحاد طبقاتي آنها در تشكل هاي خود ساخته و 

تنها با اتحاد   باشد كه بايد به نيروي خود كارگران ايجاد شود. طبقاتي مي
كارگران است كه امكان تغيير بو جود خواهد آمد. در آخرمجددا، از كليه 
دوستان در اين گفتگو و شما بهزاد عزيز تشكر مي كنم . به اميد آزادي 

  كليه كارگران در بند و پيروزي طبقه كارگر !.
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درود خدمت شما دوست عزيز كه اين  با سالم و ان هستم.منصور كريمي
ضمن ابراز همدردي و همدلي با تمامي كارگران  مجال را فراهم نموديد.

تشكر و قدرداني ميكنم از تمامي  اخراجي و تمامي كارگران بيكار ،
ارديبهشت روز  11رفقا و شهرونداني كه با شركت وحضور در روز  كارگران،

مي) با وجود شرايط پليسي وامنيتي كه از چند ين روز  1جهاني كارگر (
قبل از برگزاري روز جهاني كارگر، چند ين نفر از رفقاي فعال در عرصه 
هاي كارگري را بازداشت نموده بودند ، اما گرامي داشت اين روز پر شكوه 
را از ياد نبردند. صميمانه دست مادران و پدراني را كه بدون هيچ دليل 

ري بازداشت و زنداني شدند را مي بوسم واز ايشان براي همگام توجيه پذي
سنندج و تهران   بودن در اين راه سپاسگزارم. دوستاني كه در اين روز در

مورد هجوم واقع و دستگير و بازداشت شدند. با بيان اين مقدمه كوتاه به 
  بحث اصلي باز مي گردم.

خانواده   ام، دريك در شهر سنندج چشم بدنيا گشوده 1363من در سال 
با داشتن پدري كارگر و مادري خانه دار. واما در مورد برگزاري روز جهاني 

، واين روز را روز   كارگر امسال به عرض ميرسانم كه خود نيز كارگرهستم
خود ميدانم. در اين روز كارگران جداي از رنگ و پوست و نژاد و مذهب 

فاع مي كنند تاريخ مبارزه كارگر دست به اعتراض ميزنند و از اهداف خود د
نقش  57ي در ايران به ياد دارد كه كارگران شركت نفت در انقالب سال 

تعيين كننده اي در سرنگوني رژيم پهلوي داشتند و بدون نقش آنان 
سال چرا هنوز اين  30انقالب پيروز نخواهد شد. اما حاال پس از گذشت 

ازات درخور شأن انساني برخوردار طبقه نبايد از جايگاه ويژه ي خود وامتي
باشند؟ در اين مراسم حضور يافتم تااز مطالبات بر حق خود و ديگر 
كارگران دفاع نمايم و جهانيان نيز بدانند كه طبقه كارگرايران در چه 

،در زير خط فقرمطلق ، روزگار را سپري ميكنند و نظام  وضعيت نابساماني 
  ظالمانه خود ادامه ميدهد.همچنان به استثمار   سر مايه داري

از ديد من هر انساني كه پا به عرصه ي وجود ميگذارد شايسته ي يك 
زندگي واال ، و انساني است و بايد از تمامي امكانات بر خوردار باشد. اما با 
نبود تامين اجتماعي و بيكاري ميليوني ، درصد عمده ي جمعيت ايران كه 

زندگي ساده ي خود برنمي آيند. در كارگر ميباشند ، از عهده ي مخارج 
زماني كه شاغل هستند ، شرايط سختي كار وساعات طوالني كار ، چنان 
خسته كننده است كه حتي ياراي ابراز محبت ودلگرمي با خانواده خود را 
از دست ميدهند. من باور دارم كه انسانها بايد در شرايط برابر در تمامي 

وردار باشند وبا همين ذهنيت در مراسم شونات از يك زندگي انساني بر خ
روزي كه حق مسلم كارگران است شركت كردم. به نظر من هدف از 
برگزاري روز جهاني كارگر گردهم آمدن وگردهم آوردن تمامي كارگران 
است تا با اتحاد و يكدلي تمامي تفكراتي كه در طول روز ملكه ي اذهانشان 

ماعي، بهداشت ودرمان رايگان براي است اعم از: بيمه بيكاري، تأمين اجت
همه، يكساني حقوق كاري زنان با مردان، و... خواستار شوند.و در مورد 
راهكار خود را در حد واندازه اي (به دليل بي تجربگي) نميبينم كه بتوانم 

  يا بخواهم راهكاري ارائه دهم.
ه ي كارگران و زحمتكشاني كه در روز جهاني كارگر در پارك جنگلي اميري

سنندج حضور به هم رساندند با اينكه مي دانستند در شرايط كامالً پليسي 

و امنيتي قرار دارند و هر لحظه امكان برخورد نيروهاي امنيتي احساس 
بود پاي فشاري   ميشد ، باز هم بر حق مسلم خود كه بر گزار ي مراسم 

ه كردند وبا در، دست گرفتن تراكت هاي كاغذي كه روي آن نوشته شد
بود: كودكان كار، تبعيض وغيره با ضربدري به رنگ قرمز روي آنها خط 
كشيده شده بود و همچنين در دست گرفتن پالكاردهاي قرمز رنگ پارچه 
اي كه با رنگ سفيد روي آن شعارهايي همچون گرامي باد روز جهاني 
كارگر و چند جمله ي ديگر نوشته شده بود ، كه آن ها را خوب به ياد 

مراسم شروع شد .هم زمان با اين ، شيريني و شكالت در ميان ندارم 
كميته ي   حاضرين پخش مي شد. يكي از رفقا شروع به خواندن قطعنامه 

مي ، نمود كه هجوم نيروهاي امنيتي شروع و تمامي  1برگزار كننده ي 
تراكت ها و پالكاردها را به زور از ما ربودن و شروع به متفرق كردن 

كه حاضرين هم چنان كه از پله هاي پارك به طرف پايين جمعيت كردند 
مي آمدند با سر دادن شعارهايي نظير زنده باد طبقه ي كارگر، 

كارگرزنداني آزاد بايد گردد، وشعار هاي ديگري كه االن بياد ندارم پله ها  
را پايين آمدندكه نيروهاي امنيتي با پاشيدن اسپري به سر و صورت و 

ن ، هجوم خود را آغاز كردند كه رفقا وكارگران حاضر ضرب وشتم كردن م
در آنجا خواستار رهايي من از دست مأموران بودن كه اهانت و فحاشي و 
ضرب وشتم از آنان نيز دور نماند به طوري كه حتي زنان و كودكان نيز 

براثر پاشيدن   مورد كتك كاري شديد قرار گرفتند هر چند كه چشمان من
ش درد ناكي بود ، اما از داخل ماشيني كه مارا به اسپري داراي سوز

بازداشتگاه منتقل ميكرد ميديدم كه چگونه همه را مورد اذيت و آزار قرار 
ميدهند و حتي معلوم نبود كه چه چيزي را گم كرده بودند كه اينچنين به 
تفتيش داخل كيف ها مي پرداختند. يك نكته قابل توجه اين بود كه 

ل ماشين با دست بسته و چشماني كامالً سوزان نشسته زماني كه در داخ
ساله را نيز بازداشت كرده اند كه هر  14بودم متوجه شدم كه يك پسر 

چند مادرش تالش مي كرد كه وي را از زير دست آنان نجات دهد موفق 
نشد و ناچارا در يك لحظه كه درب ماشين باز شد مادرش نيز داخل 

پسرم را آزاد كنيد يا من هم با او ميايم ، كه  ماشين شد و گفت كه يا بايد
مأمورين بدون هيچ توجهي او و پسرش را نيز بازداشت كردند. و ما را با 
دست و چشمان بسته به بازداشتگاه انتقال دادند. در آنجا دقايقي منتظر 
مانديم تا مأمورين آمدند. با آمدن آن ها هر نفرمان يك پس گردني 

، من را از چند پله و راهرو باال بردند. در آنجا من را به دريافت كرديم وبعد 
يك تكه كابل كتك كاري در آورده و يكي از مأمورين با  جوجه فنگحالت 

  را شروع كرد كه هنوز تصاويري از اثر آن ضربات وجود دارد. پاها يم  كف
  
  

  
  
 بعد از چند لحظه مأمور ديگري باالي سر من آمد وبا توهين و فحاشي ، 

آورد كه ديگر نتوانستم  پايش را روي گلويم گذاشت و به اندازه اي فشاور
نفس بكشم و بي هوش شدم و وقتي كه به هوش آمدم حس كردم كه 
صورتم در اثر ريختن آب خيس است .چند دقيقه ي ديگر كتك كاري 
ادامه داشت تا از همان راهرو و پله ها پايين آورده شدم و آن گاه بازجويي 

ع شد كه تمام هم و غم بازجو بر اين بود كه مرا به داشتن رابطه ي ها شرو
حزبي متهم كند اما آنچه واقعيت داشت چيز ديگري بود و او هم ميدانست 
كه من فقط يك كارگر هستم نه فعال حزبي. بعد از بازجويي ما را در همان 

يك اتاق  نفر را در 4اتاق بود نگه داشتند. ما  4يا  3  بازداشتگاه كه شامل
خانم ديگر را در اتاق روبروي ما بازداشت كردند. تا وقت شام هيچ  2و

عدد تن ماهي و چند تكه نان  1خبري نبود. در آن وقت بود كه مامورين با 
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نفر پيدايشان شد. در بازداشتگاه يكي از خانم ها بر اثر درد دستش  6براي 
 1جواب ماند .  تقاضاي داروي مسكن كرده بود ، اما در خواست وي بي

ساعت بعد از شام آن طور كه فهميدم خانم ها را به مفاسد اجتماعي 
منتقل كردند و ما تا فرداي آن روز هيچ خبري از آنان نداشتيم. به هر حال 
صبح روز بعد با چشمان بسته تا ميدان بسيج و دستان بسته به دادگستري 

ما بازداشت شده  نفر خانمي كه با 2منتقل شديم و پس از چند دقيقه 
نفر مأمور زن به دادگاه منتقل شدند و ما خود را در جلو  2بودند همراه با 

دادياري يافتيم كه با ديدن دوستانمان براي دلگرمي و  4شعبه ي 
پشتيباني از ما آمده بودند بسيار خوش حال شديم كه صميمانه از تمامي 

به گرمي مي فشارم. اين رفقا ممنون وسپاسگزارم و دست يكايك آنان را 
 3پس از جواب دادن به چند پرسش براي هر كدام از ما قرار وثيقه ي 

ميليوني صادر شد كه به همت يكي از دوستان كه زحمت اين وثيقه را بر 
ما آسان نمود فعالً آزادشده ايم و منتظر دادگاهي بعدي هستيم. و بعد از 

كه در جيب هايمان  اين كه مأمورين در پاركينگ دادگستري وسايلي را
بود را به ما پس دادند جلو پاركينگ ما را رها كردند و چند قدمي كه راه 
رفتيم رفقا را ديدم كه همچنان منتظرمان بودند. همين كه به آن ها 
رسيديم سالم و احوال پرسي و روبوسي شروع شد و سوار ماشين شديم تا 

وقتي به آن جا فضاي چمن كاري شده ي انتهاي خيابان ژاندامري و 
رسيديم رفقاي ديگر را ديدم كه همه با دل نگراني منتظر همه ي ما بودند 
و با تقديم شاخه هاي گل رز قرمز به پيشوازمان آمدند كه از تمامي رفقايي 
كه به پيشواز آمدند يا حتي بعد از آن جوياي احوالم بوده اند واز من 

  عيادت كردند بسيا فراوان سپاس گزارم.
  ني كه با من دستگير شده بودند عبارتند از:دوستا

ساله ) فرزند  14فرزام عبدي ( –شيوا سبحاني  –شب بو خليلي (گلريز) 
و خودم ( منصور  –فايق كيخسروي  –بابك باجالني  –شب بو خليلي 

  كريميان )
گر مي   از شما به خاطر امكان اين گفتگو متشكر هستم.و دست شما را به

  ميفشارم.
  
  

  
  

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل  ". عضو مينائي هستم عمر
  "هاي كارگري

هاي دوستان، من مي خواهم به صورت تحليلي در رابطه  در ادامه صحبت
مراسم روز جهاني كارگر بيان و بحث خود را تقسيم بندي و به خدمت   با

  شما تقديم كنم. 
  هاي اول ماه مه و پيشروي در آينده مراسم
  ز مراسمقبل ا

مراسم اول ماه مه براي ما كارگران، ميدان يك روياروئي طبقاتي با  -1
فعالين كارگري هر سال بايد به مسايل مهمي فكر كنند   دارن است. سرمايه

ها و  و موانع زيادي را از بين ببرند تا بتوانند مراسم ها را به خوبي و با پيام
هر سال مراسم ها و  هاي طبقاتي و مهم برگزار كنند. طبعاً خواست

تحركات كارگري در دل شرايط سياسي، مبارزاتي و روحي خاصي پيش 
كنند.  رود. فعالين كارگري مسائل مورد نظر را در دل اوضاع بررسي مي مي

تر هستند كه  از هميشه مصمم  دانستيم كه مدافعين سرمايه امسال مي

ي از فعالين كارگري اجازه برگزاري هيچ نوع مراسمي را ندهند. آنها بسيار
هاي  كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل "الخصوص اعضاي و علي

را به طور مستقيم و يا غير مستقيم تهديد كردند تا در هيچ  "كارگري
هم اجازه ندادند مراسم  مراسمي شركت نكنند. آنها حتي به ، خانه كارگر 

كه كارگران راديكال دانستند  بزرگ و در محيط باز برپا كنند ، چون مي
كنند. پس ما بايد فكر مي كرديم  هاي گذشته در آن دخالت مي مثل سال

كاري مراسم هاي بزرگ و حتي المقدور درون شهري   كه با چه شيوه
هاي خاص خود را دارد.   دانستيم كه برگزاري مراسم هزينه بگيريم. مي

بايد با توجه ي غير معقول شايسته نيست. پس مي  طبيعتĤ پرداخت هزينه
به شرايط همه چيز را بر رسي كرد. برايمان آشكار بود كه براي تغيير 
تناسب قوا بايد مبارزه كرد. درست است كه نيروهاي سركوبگر آمادگي 

دانستيم كه در كنار وضعيت بحراني دولت، روحيه  زيادي داشتند، اما مي
ت كنندگان دانستيم كه شرك اعتراضي كارگران باالست. در عين حال مي

دانستيم كه عوامل سركوب  در مراسم ها نبايد محدود به فعالين باشند. مي
تالش خواهند كرد در حين برگزاري مراسم فعالين را دستگير كنند. 

ها بايد  كارگراني كه همراه فعالين در مراسم ها شركت كردند و نيز خانواده
دس ما درست بود و در ح دادند مامورين آنها را بگيرند. اتفاقاً اجازه نمي

مامورين حمله بردند تا فعالين را بگيرند. اما كارگران   مراسم شهر سنندج
تن از فعالين مورد نظر دولت،   ها اجازه ندادند چند و مخصوصا خانواده

  دستگير شوند.
ها، اتحاد و  امسال يكي از مسايل مهم براي همه فعالين و تشكل -2

ي مراسم اول ماه مه، در اين  برگزار كننده ي همبستگي طبقاتي بود. كميته
ي سنگيني به عهده داشت. همه قبول داشتيم كه بايد  مورد وظيفه

ها تصميم  قطعنامه مشترك باشد. بايد مشتركا روي مراسم و برنامه
ها  گرفتيم. روي قطعنامه كار زيادي انجام گرفت. هم محتوا و خواست مي

رفتند. كميته  ت با هم جلو ميمهم بود و هم وحدت. اين دو ميبايس
ها و باورهاي مختلف بود. هر طيفي  برگزاري شامل نمايندگان گرايش

آمد تا اتحاد عمل حفظ شود. در ضمن  بايست يك جائي كوتاه مي مي
مبارزاتي آنها را   بايد سطح توقع و آگاهي كارگران و روحيه  قطعنامه

داري بود،  ، ضد سرمايهكرد. باالخره به نتيجه خاص خود رسيد منعكس مي
هاي مبرم را  داد. خواست ي انترناسيوناليستي كارگران را نشان مي روحيه

ها جدي  كرد. قطعنامه كم و كسري داشت، ولي كم و كسري بيان مي
نبودند. مهم اين بود كه قطعنامه نظرات ده تشكل كارگري را منعكس 

تشكل در ايران ي اكثريت كارگران فعال و م كرد كه در بر گيرنده مي
هستند. اما آنچه كه براي كارگران و فعالين كارگري چه به لحاظ تجربي و 
چه به لحاظ سياسي حائز اهميت است، برگزاري مراسم مستقل اول ماه مه 
در شهرستان سقز است. مراسم اول ماه مه در سقز با وجود جو پليسي و 

ري مراسم، حتي وجود عده زيادي ازنيروهاي امنيتي در محل برگزا
كارگران و فعالين كارگري مراسم روز جهاني خود را همگام با هم 

هايشان در سراسر دنيا به صورت باشكوهي برگزار كردند و هيچ  اي طبقه
قدرتي را توان مقابله با آن نبود. چرا كه كارگران و فعالين كارگري متحد و 

كنار هم با عزم يكپارچه با درك طبقاتي و متكي بر نيرو و توان خود، در 
اي هاي خود پيغام دادند  راسخ به ميدان آمدند و يكبار ديگر به هم طبقه

كه كارگر متحد و آگاه برمنافع طبقاتي در هر شرايطي در مبارزه عليه 
  داران و استثمارگران پيروز است. سرمايه

  
  بعد از مراسم

ند. در ها را تحمل كرد امسال مراسم مستقل داخل سالن  مدافعين سرمايه
واقع سطح مبارزاتي جنبش كارگري به جائي رسيده كه مدافعين سرمايه 

  نمي توانستند آنرا در نظر نگيرند. 
هاي اخير اين را  مبارزات چند سال گذشته و برگزاري مراسم ، سال 

هاي قرون  تحميل كرد. آنها ديدند كه نه زندان كار ساز است و نه تنبيه
شدند. اما آنها به مراسم داخل پارك الله وسطائي شالق زدن. پس تسليم 

ها همه  در تهران و داخل پارك اميريه در سنندج حمله بردند. گزارش
ئي كه بايد  هماهنگي راجع به آنها اطالعيه داده است. نكته  پخش، كميته

گفت اينست كه سركوبگران خيلي با عصبانيت و با وحشيگري حمله 
قدامات و مانورهايشان كارگران پيشرو را كردند. گويا فكر كرده بودند كه ا
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اند. از چه  ترسانده است. اما ديدند اينطور نيست. ديدند كارگران نترسيده
ايم. حاصل دسترنجمان غارت  ها كار كرده ها و ماه بترسيم. شب و روز و سال

ايم. ما حق  شده. حقوق كارگري و انسانيمان سلب شده. ما صاحب جامعه
خواهد  هاني خود را به شكلي كه خودمان دلمان ميداريم مراسم روز ج

برگزار كنيم. ما حق داريم روز جهاني خود را در داخل شهرها برگزار كنيم. 
گويند نظم بهم خورده. خوب نظم را شما بهم  گيريم، مي وقتي مراسم مي

زيند. شهرها مال ما و مردمي هستند كه پشتيبان ما هستند. ما و اين  مي
هاي ما به اينها حقوق  گيريم. از ماليات ت نظم ، مراسم ميمردم در نهاي

ها حفاظت كنند. اما آنها به جاي حفظ نظم ، به ما و  دهند كه از مراسم مي
اند كه  كنند. آنها را طوري تربيت كرده هاي ما حمله مي دوستان ما، به بچه

  باشند.كه آنها بايد خدمتگزار مردم و كارگران  عليه مردم باشند. در حالي
  

  دستĤوردها: 
ابتدا اشاره كنم كه امسال با توجه به شرايط خاص منطقه و وضعيت 

ايي جايگاه خاص  حاميان سرمايه در ايران، هرحركت منسجم و اعتراضي
  خود را داراست.

مزد بگيران به طور عام و طبقه كارگر به صورت خاص ناچارند هرروزه بر 
اتي خود بيفزايند چون در طول اعتراضات خود و اتحاد و همبستگي طبق

اند كه مبارزه منفرد يا شكست مي خورد و يا  چند سال اخير عمال دريافته
دست آورد آنچناني در پي نخواهد داشت. بنابراين هرچند حركت امسال را 

نفر از شركت كنندگان در  150نمي توان بدون نقص برشمرد و بيش از 
ت كردند، اين البته ضرري بزرگ مراسم اول ماه مه را دستگير و بازداش

هاي زياد از آنها  كنند. وثيقه ي جنائي مي است. دوستان ما را صاحب پرونده
گيرند تا آزادشان كنند. اما در عين حال موجب زياد شدن شهرت آنها  مي
شناسند. شجاعت آنها را ستايش  شوند. كارگران آنها را بيشتر مي مي
هاي  شود. آنها سرمايه بت به آنها زياد ميكنند. احترام و اعتمادشان نس مي

شوند. مراسم اول ماه مه نشان داد كه جنبش  ارزشمند جنبش كارگري مي
كند. اين  كارگري تنها جنبشي است كه در ميدان است و دارد پيشروي مي

هاي، جوانان و زنان و جنبش هاي مدني و مبارزاتي اعتماد به  به جنبش
  دهد.  نفس مي

رزه ، اولين گام مثبت براي رسيدن به هرخواستي است. اتحاد در مبا
ترين گام اول مه امسال، اتحاد فعاالن كارگري و كارگران معترض  برجسته

هاي متفاوت، ضرورتا دريافتند كه مبارزه براي تغير  است كه عليرغم ديدگاه
جامعه احتياج به اتحاد وهمبستگي دارد و اين اتحاد عليرغم هرضعفي كه 

  اشد گامي مثبت است در روند رو به رشد مبارزه طبقاتي كارگران.داشته ب
از ديگر سو، اين اتحاد و همبستگي در توازن نيرو به سود طبقه ي 

هاي آن را ميتوان در برخورد و احضار فعاالن  كارگرمثبت بوده كه نشانه
كارگري به طور عام و اعضاي كميته هماهنگي به طور خاص ارزيابي كرد 

عاالن چگونه مدافعين سرمايه داري را درمقابل عزم راسخ خود به كه اين ف
تسليم واداشتند. ما مصمم هستيم كه با اتحاد و همبستگي طبقاتي و به 

ي توانمان پيشروي را ادامه دهيم؛ تشكلهاي جديدي ايجاد كنيم؛  اندازه
  تشكلهاي موجود را تقويت كنيم. بكوشيم خواستهاي بيان شده در قطعنامه

همچنين آزادي دستگير شدگان اول ماه مه و كارگران زنداني را تحميل و 
  كنيم.

درآخر من هم به نوبه خود از شما دوست گرامي ، بهزاد ، تشكر كرده و 
  براي تمامي كارگران و فعالين كارگري آرزوي موفقيت را دارم. 

  
  فردين نگهدار 

و سرمايه تجربه  براي هر دو اردوي كار 1388بزرگداشت روز جهاني كارگر 
هاي گرانقدري به دنبال داشت. حاميان رنگارنگ اردوي سرمايه در يافتند 
كه به رغم اعمال هرگونه مانع از قبيل ارعاب ، بازداشت و ... كارگران و 
فعاالن كارگري راههاي پرسنگالخ دفاع از آزادي ها و منافع طبقاتي شان را 

سازمانيافتگي و رويكرد جديد  مي پيمايند و براي آنان پيام آشكاري از
اتحاد طبقاتي فعاالن كارگري و دوري از تفرق و گروه گرايي هاي خرد و 

                                              بي مايه است.
اما در اردوي كار آن گونه كه در اخبار و گزارش ها آمده بود ، تنوع شيوه 

مختلف ، بيانگر ارتقا و رشد  هاي برگزاري مراسم ها در محافل و شهرهاي

مراسم هايي بسياري برگزار مي  كمي و كيفي برگزاري اين روز بود .گرچه 
  شوند كه هيچ انعكاس خبري نداشتند. 

فراخوان مشترك چند تشكل و كميته كارگري مستقل در تهران براي 
برگزاري مراسم غيردولتي و مستقل اول ماه مه در پارك الله تهران و 

عنامه مشترك ، تبلور ارجحيت منافع طبقاتي و ضرورت حفظ صدور قط
اتحاد و همبستگي طبقاتي ، و نيز ، سرآغاز تالشي اندك براي زدودن 

  بيماري سكتاريسم و فرقه گرايي بود.
در اين روز نه تنها كارگران و خانواده هاي كارگري حاضر در پارك الله به 

نفر  150ب و بيش از شديدترين و بيرحمانه ترين شيوه ممكن سركو
دستگير شدند ، بلكه كارگران سنديكاي فلزكار و مكانيك كه قصد برگزاري 
مراسم در محل تعاوني سنديكا داشتند نيز ، از خطر دستگيري بي امان 

كه آزادي ايجاد تشكل ها و   بار ديگر نشان داد  نماندند ،اين وضعيت
ل آزادي ها و برگزاري مراسم هاي كارگري شاخص سنجش وجود حداق

  حقوق دمكراتيك در جامعه مي باشد.
هنوز بيش از نيمي از بازداشتي ها در زندان به سر مي برند و بيم آن مي 
رود كه با پرونده سازي آنان را ماه ها و سال ها در فشار و آزار رواني نگه 
دارند. اما فعاالن كارگري بايد نقشه مند و با برنامه مشخص ، و رو به 

هر سياستي را كه موجب شكاف ميان كارگران و فعاالن شود را  كارگران
  خنثي كنند.

  
  

  
  

همت و آگاهي طبقاتي كارگران فرش غرب بافت و ديگر فعاالن كارگري در 
كرمانشاه و برگزاري مراسم در مقابل استانداري و باغ فردوس آن شهر نيز 

رگاه و صداي رساي كارگران چيني كرد ، نازگل ، كشمير و ده ها كا
  كارخانه آن شهر بود.

در سقز اما ، تحميل برگزاري مراسم مستقل اول ماه مه امسال ثمره ي 
سال ها مقاومت و رزمندگي كارگران و فعاالن كارگري آن شهر بود.ويژگي 
مراسم امسال آن شهر حضور مردم و كارگران سقزي و دخالتگري بيشتر 

از حسن تدبير فعاالن كارگري خود آنان در برگزاري مراسم بود ، كه نشان 
    شناخته شده ي آن شهر بود.

مراسم امسال شهر سنندج نيز به رسم سال هاي پيشين از سوي نيروهاي 
امنيتي و انتظامي به خشونت كشيده شد و كارگران و خانواده هاي آنان را 

نفر  11،   نفر قبل از مراسم 5مورد ضرب و شتم قرار دادند و با احتساب 
ت كردند . كارگران و فعاالن كارگري سنندجي به دفعات به اثبات بازداش

رسانده اند كه در هر شرايط و با هرگونه فشار و ارعابي مي توانند روز 
جهاني كارگر را برپا كنند و حضور نسل جوان در مبارزات و مراسم هاي 
كارگري گوياي زنده بودن روحيه عدالتخواهي و رفع تبعيض و ستم 

كميته برگزاري اول ماه مه  "باشد. در نشست هاي مختلف  طبقاتي مي
كارگران كارخانه ها و فعاالن كارگري متشكل در كميته  "  سنندج 2009

ها و تشكل هاي كارگري با هدف شركت گسترده كارگران و خانواده ها 
تصميم به برگزاري مراسم در پارك اميريه گرفتند ، آنان مي خواستند 

و بررسي وضعيت خودشان در فضاي آرام و بي تنش  ساعاتي را به بحث
  بگذرانند. 

اما ويژگي خاص مراسم امسال سنندج ، غلبه يافتن رويكرد پرهيز از 
برگزاري مراسم هاي آكسيوني و هيجاني در جلسات متعدد كميته برگزاري 
بود ، گرچه سرمايه اين فرصت و فضاي آرام رااز آنان گرفت ، اما فعاالن 

يد با ارزشمند دانستن اين دستĤورد و ويژگي مراسم امسال ، و كارگري با
با طرحريزي آگاهانه و استفاده از پتانسيل حضور كارگران و خانواده 
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هايشان در مبارزات كارگري ، زمينه هاي عملي تشكل يابي كارگران 
  سنندجي در تشكل هاي خود را عملياتي كنند.

سنندجي اولويت دادن منافع الزمه ايجاد تشكل هاي كارگري كارگران 
غير سياسي و خام    طبقاتي بر گروه گرايي و پرهيز از برخوردها و رفتارهاي

است ، تجربه سال هاي اخير بيانگر اين است كه هرگونه گروه گرايي و 
رفتارهاي تخريبي موجب دوري كارگران از فعاالن كارگري و گسترش يأس 

نهايي هر گونه برخورد هاي فرقه  و نااميدي در ميان آنان مي شود. نتيجه
گرايانه و تخريب كارگران آگاه و دلسوز به نفع سرمايه و حاميان آنان پايان 

  مي يابد.
    

. از شما عزيزاني كه در اين گفتگوي صميمانه شركت كرده ايد، سهرابي
بسيار سپاس گزارم. همانطور كه شما عزيزان آگاهيد مبارزه طبقاتي يك 

و   . مبارزه ي كار و سرمايه. در اين مبارزه، كارگرانمبارزه عيني است
پيشروان كارگري بر آنند تا با تقويت راديكاليسم جنبش كارگري، گامي در 

راستاي پيشروي اين جنبش با توجه به توازن قواي طبقاتي بر دارند. بي   
شك در عرصه مبارزه طبقاتي فراز و نشيب هاي فراواني و جود دارد. در 

نوني حضور هر چه بيشتر كارگران، دخالتگري طبقه كارگر و شرايط ك
اتحاد عمل تشكل ها و فعالين مي تواتند گامي به پيش باشد. برگزاري اول 

در ايران را ميتوان يك گام كوچك رو به جلو ديد. گامي كه  2009ماه مه 
در آن تشكل ها و فعالين با اتحاد عمل در برگزاري اين روز و دادن 

سراسري و دادن فراخوان علني به برگزاري روز جهاني كارگر را قطعنامه 
مي توان از نشا نه هاي اين گام ديد. اما از ديگر سو بايد آگاهانه و صبورانه 
به اين اتحاد عمل نگاه كرد و ديد كه اين اتحاد عمل در سر انجام خود به 

ماه مه كجا خواهد انجاميد. بايد ديد كه تشكل هاي شركت كننده در اول 
مي توانند با يك ديد طبقاتي و بدور از سكتاريسم و فرقه گرائي به  2009

  اين اتحاد عمل پايبند باشند يا نه! 
تنها يكي  از ديگر سو، نبايد فراموش كرد كه بر گزاري روز جهاني كارگر، 

از عرصه هاي مبارزه طبقاتي كارگران است. و بايد باور داشت كه تغييرات 
به نيروي خود كارگران امكان  با ايجاد تشكل هاي طبقاتي بنيادي تنها 

پذير مي باشد. چرا كه درك شرايط ظالمانه و سود پرستانه سرمايه داري، 
كه بر پايه ي استثمار بنا شده، و باور به تغيير اين مناسبات، بر مي گردد 
به درك و اعتقاد طبقه كارگر و اتحاد و همبستگي كارگران در تغييراين 

ايط. بدين معني، اگر فعالين و پيشروان كارگري نتوانند رابطه اي، شر
تنگاتنگ با بدنه كارگري بر قرار كنند، اگر حضور كارگران را در تشكل 

طبقاتي را شاهد نباشيم، اگر توده هاي كارگرحضور چشم گيري در   هاي
 اين گونه مراسم ها را نداشته باشند، بي شك تغييرات اساسي به نفع طبقه

كه تضاد كار و سرمايه و   كارگر صورت نخواهد گرفت. بايد توجه داشت 
عميق تر شدن هر چه بيشتر اين تضاد، زمينه فعاليت پيشروان و 
نمايندگان كارگري را فراهم مي كند و پيشروان كارگري ميتوانند بر اساس 

را اين تضاد آشتي نا پذير و با اتكاه به نيروي خود كارگران گام هاي بلندي 
  در راستاي منافع طبقاتي بر دارند. 

درك اين ضرورت تاريخي وظيفه تمامي فعالين جنبش كارگري بوده و 
هست و با توجه به تمامي شرايط سخت و نابرابري كه در اين عرصه وجود 

بيشتر از گذشته به اين مهم پرداخته چرا كه،   دارد بايد پيشروان كارگري
  ضور كارگران امكان پذير است و الغير !. عرصه مبارزه طبقاتي تنها با ح

به اميد ايجاد تشكل هاي طبقاتي و مستقل كارگري ، به نيروي خود 
كارگران؛ و با اميد به اينكه در سالهاي آتي شاهد حضور هر چه بيشتر 

  كارگران در بر پائي و تصميم گيري روزجهاني كارگر باشيم.
  دوستان، تا نشست و ديداري ديگر بدرود.
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  هيچ به نفع جنبش كارگري ؟! –چند 
  88نوشته اي درباره ي مراسم اول ماه مه سال 

  
  

اشاره: درپاسخ به سواالتي كه حول و حوش برگزاري مراسم روز جهاني 
ل در تهران شده است، درست تر ديدم كه براي يك بررسي كارگر امسا

نسبتاً دقيق تر، به شكل و ترتيبي كه در متن ذيل آمده است به بررسي 
  جنبه هاي مختلف اين اتفاق بپردازم. اميد كه قدم مؤثري باشد

   ايران -كاوه اردالن، فعال كارگري                                         
  
  
  

  ي مختلف اول ماه مه امسال؛ تفاوت ها و اشتراكات مراسم ها
 88در سال   –روز جهاني كارگر  –درباره ي مراسم هاي اول ماه مه 

گزارش ها و مطالب مختلفي نگاشته شده است. يكي از نكات مشترك 
مراسم هاي برگزارشده در شهرهاي مختلف ايران، قطعنامه ي سراسري بود 

ش كارگري ايران اعالم شده بود. كه توسط تشكل هاي مستقل جنب
درشهرهاي مختلف متناسب با امكانات، توازن قوا و پيشينه ي برگزاري 
مراسم درسال هاي پيش، مراسم هايي با شكل هاي مختلفي برگزارشد. 

مشترك بود، اين است كه   درهمه ي آنها نكته اساسي و مهم ديگري كه 
راسم امسال، درفرم و اكثر گروه هاي كارگري درشهرهاي مختلف در م

  محتواي مراسم نسبت به سال قبل خود پيشروي داشته اند.
قدرت كارگران دراجراي مراسم و درجه ي  واقعيتي ديگراين است كه 

عقب نشيني حاكميت در جاهاي مختلف متفاوت بوده است، اما مقايسه 
 توان كارگران هرشهربا شهرديگر به طور كلي نمي تواند قياس درستي باشد

ولي مي تواند به عنوان تبادل تجربه مورد دقت كارگران قرارگيرد. به عنوان 
مثال اگر به برگزاري مراسم امسال درسقزو عقب نشيني قابل توجه 
حاكميت و پيشروي كارگران سقزنظري بيفكنيم آن را يك موفقيت بزرگ 

انست خواهيم يافت؛ اما آيا لزوماً اين امكان در تهران يا جاي ديگري مي تو
به وجود آيد؟ دراين مورد مصاحبه اي كه با محمود صالحي در مورد 

انجام شده است، نشان مي دهد   تاريخچه ي برگزاري مراسم اول ماه مه
چگونه كارگران سقزبراي رسيدن به موقعيتي كه حاال دارند، هزينه ها و 

  تجربه هاي قابل ذكري را از سرگذرانده اند.
ون ايجاد شده، نسبت مستقيمي با زمينه ي درواقع موقعيتي كه اكن 

پيشين و حاصل پراتيك مشخص آنان در گذشته است. سطح حركت در 
مشخص ِ حركت هاي پيشين آنان است و مقايسه صرف ِ  هرجا نتيجه ي 

حاالي ِ يك جا با جاي ديگر، ازنظردورداشتن ديروز ِ پراتيك هر كدام از 
ران كنكاش درامروز و گذشته و سطح آنان است. به هرحال اما براي ما كارگ

  ِ كارگران ديگرمي تواند درس آموز و مثمرثمرباشد.   راديكاليسم
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مقاله قصد برتمركزبرمراسم اول ماه مه درتهران است. و  - دراين گزارش
نيزالزم به اشاره است كه اين نوشتاربيش ازهرچيزمتكي برمشاهدات عيني 

تشرشده توسط كميته ي برگزاري و نيزاستناد به اطالعيه ها و متون من
  است. 88سال  –روز جهاني كارگر –مراسم اول ماه مه 
اين سوال كه ويژگي هاي گوناگون مراسم روز جهاني  پيش ازورود به 

كارگر امسال در تهران چه بود ، الزم مي دانم اشاره اي كوتاه به لزوم و 
 –هاني كارگرچرايي و جنبه هاي مختلفي از اهميت برگزاري مراسم روزج

داشته باشم و سپس به مراسم امسال درتهران خواهم  –دركليت آن 
  پرداخت. 

   
  چرا مراسم روزجهاني كارگربراي ما كارگران يكي از بايد هاست؟

هميشه قصد نظام سرمايه و استثمار اين بود ه است كه كارگران 
هرگزمتوجه وجه اشتراك پشت پرده ي مناسبات سرمايه داري نشوند و 

تبليغاتي خود را با تمام قوا بسيج  -عقيدتي-براي اين هدف ، دستگاه فكري
فيزيكي و همه قشرها و اليه هاي مختلف طبقه  -ميكنند. كارگران فكري

كارگرهمگي دريك چيزمشترك هستند و آن عبارتست از توليد تمام ثروت 
ه به معنوي جامعه ؛ درحاليكه خود ازآن بهره اي ندارند. البت -هاي مادي 

او فقط تا اندازي بهره ميدهند كه با آن زنده بماند تا باز در خدمت ايجاد 
باشند. درك  –دولتي و خصوصي  –سود براي كارفرمايان و سرمايه داران 

مشترك ازاين واقعيت عظيم ،يك آگاهي اساسي است كه مي تواند نظام 
و  امنيتي -سرمايه داري و دولت ها و دستگاه هاي سركوب گرقضايي

نظامي حامي آن را در معرض تهديد قراردهد. اجتماع همگاني اليه هاي 
گونا گون اما هم سرنوشت و هم ماهيت ِ طبقه كارگر دريك روز و نه تنها 
دريك كشوربلكه در سطح جهان، درروز جهاني كارگر تأكيد برهمين 

ن واقعيت است. چه اينكه اجتماع همگاني كارگران دراين روز عالوه بر امكا
طرح مطالبات جاري، اين امكان را مي دهد تا يك ضرورت اساسي ديگر را 
حتي اگر در يك برنامه ي يك روزه باشد را مطرح نمايند و آن هم 
عبارتست از اينكه كارگران به جزاتحاد و دورهم گرد آمدن ابزار ديگري 
براي قدم به قدم عقب نشاندن نظام سرمايه داري ندارند. گرد هم آمدني 

خدماتي  –توليدي  -ه درشكل كامل ترآن، بايد و لزوماً درهرواحد صنفيك
بايد منجربه ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري و سپس پيوستن قدرت 
اتحاد اين تشكل ها براي ايجاد سامانه ي سراسري كارگري محلي، كشوري 

شود. ازطرفي عالوه بر طرح مطالبات روزمره دراين مراسم ها و   و جهاني
ه بر به نمايش گذاشتن جنبه اي از اتحاد و همبستگي و گردهمايي عالو

كارگري، مراسم روزجهاني كارگر ياد آور واقعيت بزرگ ديگري نيزهست؛ 
واقعيتي كه تاريخ مبارزه طبقاتي كارگران و رويارويي اين طبقه با نظام 
سرمايه داري را ياد آورمي شود. جان باختگان بسياري ازميان كارگران 

وه برپيش بردن مطالبات اساسي كارگران، درمراحل مختلف تاريخي عال
اقتصادي بسياري را براي تماميت  - سياسي -دستاوردها و حقوق اجتماعي 

  جامعه انساني به ارمغان آورده اند. 
بسياري ازحقوق دموكراتيك امروزه ي موجود در جهان، چيزي نيست جز 

اوردهاي بشري، ازجان و مال حاصل مبارزات طبقه كارگركه براي اين دست
و خون خود هزينه كرده است. اگرچه تكميل روند دستيابي به اليه هاي 
واقعي وعميق دموكراسي نيزهمواره مد نظرپيشروان طبقه كارگربوده است. 
اما به هرحال حتي دموكراسي هاي نيم بند و ظاهري موجود هم، چيزي 

يني هاي خود به كارگران جزامتيازهايي نيست كه سرمايه داري درعقب نش
  داده است. 

روزجهاني كارگر، ياد آور و تأييد همه ي اين مضامين است. ازاين رو 
اهميت برگزاري مراسم در اين روز درسطح جهان فقط به هدف دورهم 
جمع شدن يا صرفاً جشن گرفتن نيست و حاوي بسياري از مفاهيم و 

ين روست كه دستگاه كدهاي مبارزه طبقاتي كارگران است. درست ازهم
پليسي دولت ها، همواره و درجهت حفظ موقعيت  - هاي سركوب قضايي 

  سرمايه داران، اقدام به سركوب اجتماعات مربوط به اين روزكرده اند. 
   

  اتحاد عمل و اين بار خيابان و شهر به جاي دشت و كوه
همگان به ياد دارند كه درنتيجه ي سنگ بناي با ارزشي كه كارگران 

رسال هاي قبل در تهران گذاشته بودند، مراسم روزجهاني كارگرازمحافل د

خانوادگي به شكلي علني و سال ها بعد دردشت خور( در جاده ي چالوس 
) ادامه يافت. زحمت هاي بي دريغ كارگران براي اين مراسم قابل 

كارگري به نيكي ازآن ياد خواهد شد. و يا   تقديراست كه درتاريخ جنبش
تشكلهاي جنبش كارگري درحضورفعاالنه درمراسم خانه كارگر در ابتكار
و تحميل شعارها و مطالبات واقعي كارگران به جاي مطالبات  86سال 

دست كاري شده و ارائه شده توسط خانه كارگروابسته به حكومت يكي 
قراربر اين شد كه مراسم  87ديگر ازاقدامات ارزشمند كارگران بود. درسال 

كرج) برگزارشود كه نيروهاي  -ر( واقع در اتوبان تهراندرپارك چيتگ
امنيتي ازورود كارگران به پارك جلوگيري كردند و كارگران درپارك جهان 

  نماي كرج مراسم را برگزاركردند.
اما حكايتي ديگربود ، از آن دست كه براي هميشه  88مراسم سال 

تثبيت كرد.  درسطحي علني و درميان مردم و درشهررا  برگزاري مراسم
هم پاي ِ گسترده تر شدن سطح اعتراضات كارگري و درست ازنتيجه ي 
پراتيك مبارزاتي كارگران، اين بارتحليل تشكل هاي مستقل جنبش 
كارگري نيزبه نقطه اي غيرقابل اغماض رسيد؛ مراسم امسال بايد به جاي 

رو مردم و  كوه و دشت در وسط شهرو دركناركارگران بيشتري ، در ميان 
درروي حاكميت برگزارشود! كارگران دريافتند كه اختالفات نظري نبايد 
باعث شود كه برسراشتراكات در مطالبات، متحد نشوند. اين يكي از 
دستاورد هاي ارزشمند ، درسال هاي اخيردرجنبش كارگري ايران بوده 

البته  –است. دستاوردي كه نمي توانست لزوماً و صرفاً ازفرمول هاي 
تئوري بيرون آيد، بلكه بر تجربه ي عملي كارگران و مشاهده  –درست 

كردن نتايج زيان بارجدا كاري دراين سالها اتكا داشت. باري باالخره پس از 
  چند دهه، اتفاقي كه بايد مي افتاد، افتاد. 

سنديكاي كارگران شركت واحد، سنديكاي كارگران هفت تپه، اتحاديه آزاد 
زگشايي سنديكاي كارگران نقاش، شوراي همكاري كارگران ايران، هيأت با

تشكل ها و فعالين كارگري، كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد 
كارگري، كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري، 
جمعي ازفعالين كارگري، شوراي زنان و كانون مدافعان حقوق كارگر، به 

ل متفاوت دارند، درظرف اتحاد عملي دور ازاختالفاتي كه حقيقتاً برسرمسائ
گرد هم آمدند.  "88كميته برگزاري مراسم روز جهاني كارگر "به نام 

مطالبات و خواسته هايي كه ازنظرآنان مسائل اصلي و امروزين ِكارگران 
ايران بود، درقالب قطعنامه ي كارگران ايران منتشرشد. و فراخوان مشترك 

درتهران و  –ازجمله –ميته برگزاري براي شركت در مراسم، تحت نام ك
  درپارك الله را صادركردند. 

تا  –اول ماه مه  – 88ارديبهشت  11تا پيش ازلحظه اتفاقات روزجمعه 
همينجا بزرگترين دستاورد براي جنبش كارگري حاصل شده بود. درك 
همه ي اين تشكل ها به لزوم اتحاد عمل، حتي با وجود اختالفات اساسي 

در ديدگاه ها و عملكرد هاي اين  -اكتيكي بلكه استراتژيكنه فقط ت –
تشكل ها. اين نكته خود به تنهايي نويد آن است كه تجربه تاريخي طبقه 

امروز درجنبش  –تنها ابزار ِ رودررويي با سرمايه داري  –كارگربراي اتحاد 
كارگري ايران، آن هم به واسطه پشتوانه تجربه ي عملي و پراتيك حاصل 

  است. شده 
حاكميت ، گيج و وحشتزده ازبيانيه ي مشترك اين گروه ها اقدام به ارعاب 
و پيگرد كارگران كرد. ازچندين روزپيش از مراسم، تعداد زيادي ازكارگران 
و فعاالن احضارشدند، تهديد تلفني شدند، تعقيب شدند و جو ارعاب با تمام 

ه شد. تصورحاكميت پليسي به اجرا گذاشت - قوا توسط دستگاه هاي امنيتي
اشتباه بود. اين بار اتحاد عمل ، خواست چند فعال كارگري نبود. بلكه 
نتيجه اي بود كه اكثرتشكل هاي مستقل جنبش كارگري بر آن 
اصرارداشتند. همانطوركه مراسم باالخره انجام شد، نكته جالب و شايد 

ن فعال شنيده حاشيه اي اما بسيار مهم ِ اين اتحاد عمل آنطور كه از كارگرا
شده است اين بود كه بسياري از نكات تاريك و گاه برخي سوء تفاهم هاي 

برطرف شد. و حتي پس  ميان كارگران فعال در نتيجه ي اين اتحاد عمل 
از سركوب مراسم، بيشترازروزهاي قبل ازمراسم، كارگران به هم نزديك 

  شدند. 
نحوه ي سركوب مراسم  سرمايه داري ازاين اتحاد عمل بسيارعصباني بود و

به خوبي نشان دهنده اين عصبانيت و اهميت اتحاد ايجاد شده است. شرح 
نحوه ي سركوب مراسم و يورشي كه به شركت كنندگان شد، و اينكه بيش 
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نفرپس ازضرب و شتم دستگيرشدند و يا برخوردهاي تهديد آميزبا  150از
ه هاي شماره يك و خانواده هاي دستگيرشده را كميته برگزاري دراطالعي

  دو خود منتشر كرده است و دراينجا نيازي به تكرارآن نيست.
   

  اول ماه مه امسال ، نقطه تالقي و همبستگي جنبش هاي اجتماعي:
نه تنها درميان دستگيرشدگان درمحل مراسم، بلكه درميان شركت 
كنندگان درميدان آب نماي پارك الله واقعيتي چشمگير وجود داشت. 

يادي ازمعلمان ( كه در قطعنامه به نام كارگران فكري مورد حمايت تعداد ز
قرارگرفته بودند) ، فعاالن جنبش زنان (كه در بندي از قطعنامه حقوق 

سياسي برابر با مردان براي آنان خواسته شده بود)،  -اقتصادي-اجتماعي
از فعاالن دانشجويي و بازنشستگان (كه در بند هايي از قطعنامه ي كارگران 

انها پشتيباني شده بود)، جوانان و فعالين جنبش لغو كاركودك 
  حضورداشتند.

ازمدت ها پيش شنيده مي شد كه گفتگو و نقد و نظربين فعالين كارگري  
لغو كاركودك و دانشجويي درحال  و فعالين جنبش زنان، معلمان ،فعاالن 

مبستگي بين انجام است. تالش هاي طرفين درگير ِ بحث نهايتاً به لزوم ه
دست كم بخشي از فعالين اين جنبش ها ختم شد. مطالبات تاريخي  

طبقه كارگروافق ديد جنبش كارگري، تصويري مستدل ازاين واقعيت است 
كه دليل تمام استثمارو ستمي كه برزنان، كودكان و ديگراقشارجامعه مي 

رزه شود، ريشه درهمان مناسباتي دارد كه جنبش كارگري براي محوآن مبا
  مي كنند.

ادعا نمي كنم كه همه ي طيف هاي مختلف اين جنبش هاي اجتماعي  
دقيقاً به اين نكته رسيدند و به همان دليل درمراسم روزجهاني 
كارگرحاضرشدند ولي دست كم بحث و گفتگوهاي طوالني كه ازسال ها 
پيش آغازشده را عامل مؤثري مي دانم كه نهايتاً باعث شد تمام اين 

ا بتوانند حداقل ،پاره اي از مطالبات خود را در قطعنامه ي جنبش ه
كارگران بيابند و نهايتاً درمراسم روزجهاني كارگرحاضرشوند. تعداد 
دستگيرشدگان ازجنبش زنان، دانشجويان و لغو كاركودك بسيارقابل توجه 

  بود. و حضور آنان در مراسم چشمگير تر.
، بين جنبش هاي  –اكثري هرچند نه حد اين اتحاد برسرمشتركاتي  

  بود.  88اجتماعي ايران يكي ازنمودهاي مراسم روزجهاني كارگر سال 
  

  ايستادگي زندانيان و خانواده ها:
پس ازآنكه نيروهاي سركوب ، عصباني و شتابزده به قصد متالشي كردن 
فوري اجتماع حاضردر پارك اقدام به ضرب و شتم و بازداشت هرآنكسي كه 

د كردند، و پس از آنكه تمام خودروهاي درنظرگرفته شده دم دستشان بو
براي انتقال دستگيرشدگان پرشد و پس ازآنكه تحرك زيادي درميان 
حاضران درمحل مراسم اتفاق افتاد، دستگيرشدگان را به كالنتري ها 
منتقل كردند و بازجويي هاي اوليه انجام شد، قرارها صادرشد ،مردان را 

نيت ميدان حر و زنان را ازپليس خيابان وزرا و نهايتاً ازكالنتري و پليس ام
  زندان اوين منتقل كردند. 240همگي را به بند 

يكي از آزاد شدگان نقل كرده است كه در شب اول در كالنتري انقالب بين 
نيروهاي اطالعات و نيروي انتظامي درگيري لفظي و بعد فيزيكي ايجاد 

اي طرفين برخي در اثر كتك شده است. و ضمن دريده شدن لباس ه
كاري خونين شده اند. گفته شده كه نيروي انتظامي بر سر نحوه ي 
سركوب و تعداد دستگيري ها و اينكه چرا بايد دستگير شدگان در محل 

  نيروي انتظامي نگهداري شوند با اطالعات اختالفاتي داشته است.
ي شد و بر اساس به قرار تماس هايي كه از زندان با خانواده ها گرفته م

گزارش هايي كه آزاد شدگان از اتفاقات زندان ارائه كرده اند ، روحيه ي 
باالي دستگيرشدگان درتمامي اين مراحل مثال زدني است. جوان تر ها كه 
برخي انتظارداشتند مستأصل ،متعجب يا مرعوب شده باشند دركالنتري و 

رانگيزكردند. بزرگترها درزندان اقدام به خواندن آوازهاي دسته جمعي و شو
و يا آناني كه قبالً نيزطعم بند و حبس و سركوب دستگاه هاي ضد كارگري 
را ديده بودند درزندان، فضاي حبس را تبديل به حلقه هاي بحث و تبادل 
نظركردند. برخي با برخي ديگر قرارگذاشتند كه پس ازآزادي با هم فعاليت 

ته اند! كساني ازفعالين زنان، مشترك كنند و چه خوب كه همديگر را ياف
  ازهم قول گرفتند كه پس از  –و برعكس  –ازفعالين كارگري و دانشجويي 

  
  
  

  
  

آزادي ترتيب جلسات مشترك و مصاحبه اي دسته جمعي و انتشارآن را 
  بدهند. 

كه طي   – 209بند  –دربند اطالعات زندان اوين  دربازجويي هاي تكميلي
نجام گرفت، بسياري ازدستگيرشدگان ساعت ها بازجويي و فشارا

دربرابرانبوهي ازفشارها و سؤال ها قرار گرفتند تا معلوم شود چه كسي يا 
چه كساني ترتيب دهنده مراسم بودند، حال آنكه انگيزه ي اين اتحاد عمل 

 150و مراسم جايي درست درميان كارگران و مردم بود و دستگيري 
  ندين ميليون انسان شود.نفرنمي توانست باعث توقف خواسته چ

يكي از نكات غرور آفرين اين بود كه از طريق آزاد شدگان روزهاي اول و يا 
تماس هاي تلفني اين خبر به بيرون رسيد كه زنان زنداني دسته جمعي 
اعالم كرده اند ما قرار وثيقه هاي پنجاه تا صد ميليوني را نخواهيم پذيرفت 

يم مگر اينكه بي قيد و شرط ما را آزاد و هيچ اصراري براي آزاد شدن ندار
  كنيد.

پس از آن مردان نيز همين تصميم را گرفتند و خانواده ها نيز روحيه 
گرفتند و در نهايت ايستادگي زندانيان و خانواده هايشان باعث شد قرارهاي 

  وثيقه به قرار كفالت تبديل شد.
يي كه از شهر هاي اين بدعتي بود كه از زنان دستگير شده آغاز شد و تا جا

ديگر شنيده شده اين حركت ِ زنان و مردان در اوين مورد توجه ديگر 
  فعالين سراسر كشور قرار گرفته است.

نفر، نخست ازمنظرحاضرين عادي درمحل و سپس ازبعد  150دستگيري 
رسانه اي به ضد خواسته ي حاكميت بدل شد. خانواده ها با تجمع هرروزه 

انقالب واقدامات اعتراضي ديگر اين فضا را شكستند خود در مقابل دادگاه 
برهم  –تجمع غيرقانوني  –كه كساني كه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي 

زدن نظم عمومي و ... دستگيرشده اند، اتفاقاً هيچ جرمي مرتكب نشده اند 
و با غرور و كامالً معترضانه براي آزادي دستگيرشدگان فرياد كردند. اين از 

بدين مفهوم است كه اگرزماني زدن هر كدام از اتهامات و انگ هاي طرفي 
فوق الذكر باعث خاموشي ديگراعضاي خانواده و احتماالً ترس يا خجالت 
  ازبيان اين اتهام مي شد، اين بار خانواده ها لب به اعتراض گشودند. ازاتهام

نيستند بستگان خود سخن گفتند و اين پيام را دادند كه عزيزان ما مجرم 
و ما براي اين انگ ها ارزشي قائل نيستيم و آناني كه عزيزان ما را دربند 

  كرده اند، مجرمند. 
در روزهاي اول با تهديد به دستگيري و تهديد به گاز اشك آور با خانواده 

  ها برخورد مي شد.
گفته ميشد از شما عكس و فيلم ميگيريم و بعداً به حسابتان خواهيم رسيد 

از خانواده ها سينه سپر كرده در مقابل دوربين مي ايستادند و و افرادي 
  مي گفتند : بفرما عكس بگير ولي خوب بگير. عكسم خراب نشود !

خانواده ها را از جلوي دادگاه انقالب پراكنده مي كردند .اما آنها باز بر مي 
گشتند. در روزهاي بعد ديگر با اين جمع كاري نمي توانستند داشته باشند 

بسياري از آنان روي پله ي دادگاه مي نشستند. جايي كه حتي توقف چند و
  ثانيه اي روي آن به اصطالح اكيداً ممنوع بود.

يكي از خانواده ها شنيده بود كه كسي از مقامات دادگاه حين مكالمه ي 
تلفني با عصبانيت به نفر آنسوي خط هشدار مي داده كه : هر چه زودتر 
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رك الله را مشخص كنيد ،خانواده هايشان براي ما تكليف پرونده هاي پا
  آبرو نگذاشته اند !

نفردستگيرشده به جزآنان كه سابقه ي سركوب و آزارو زندان توسط  150
حاكميت را داشتند، همگي دركنار هم چهره ي واقعي تري ازنظام سرمايه 
داري را ديدند. و براي بسياري ازآنان چنانچه خرده توهمي نسبت به 

  يت نظام وجود داشت اكنون اين ماهيت برايشان روشن شده است.ماه
نفر دراثراين تجربه ي سركوب و دستگيري و زندان و بازجويي  150ازآن  

و محاكمه و به عبارتي اين دوره ي كارآموزي آگاهي طبقاتي بيش ازچند 
ده نفرفعال با انگيزه ساخته خواهد شد. ازهمين رو نه تنها برگزاري مراسم 

ترك توسط تشكل ها ي مختلف ، بلكه دستگيري ها نيز خود منجربه مش
قدمي رو به جلو شد براي جنبش هاي اجتماعي ايران و درواقع سركوب 
حاكميت كه به قصد ايجاد رعب و وحشت و به عقب راندن فعالين بود، 

  نتيجه ي عكس داد. 
   

  سطح بين الملل –خارج از كشور 
سركوب تبديل به   وجود جو رعب و وحشتاتحاد عمل در داخل كشور با  

پيامي براي خارج كشور شد. دربعد فراكشوري ،همين امر باعث ايجاد 
تحركاتي درفعالين خارج ازكشورشد و تا جايي كه گزارش هاي آن ديده 
شده، به نحوي، اشكالي ازاتحاد عمل و اعتراضات و تجمعات قابل و مهمي 

  توسط آنان اتفاق افتاده است. 
اره ي چند و چون برنامه ها و تحركات در خارج كشور، بيگمان گزارش در ب

  هاي سودمند و نقد و نظرهاي مختلف خواهد توانست قدم موثري باشد.
  موخره 

 30امروز كه اين مطلب نگاشته مي شود هنوز درحدود 
نفرازدستگيرشدگان درحبس هستند و تالش هاي كارگران و تشكل هاي 

ن و نهاد هاي جهاني كارگري و حقوق بشري كارگري درايران و جها
  همچنان براي 

آزادي اين عزيزان ادامه دارد. امسال سنگ محكم ديگري برسنگ بناهاي از 
پيش نهاد شده توسط جنبش كارگري گذاشته شد.از منظر نگارنده نكات 
مثبت حركت امسال كارگران آنچنان درخشان و برجسته بود كه اولين 

ين جنبه ها اختصاص دادم. منتظر مي مانيم تا در مجال بررسي را به ا
اولين فرصت شاهد اين باشيم كه تشكل هاي شكل دهنده ي كميته 
برگزاري دست به نقد نكات مثبت و نيز كم و كاستي هاي مراسم امسال 
بزنند. اين حركت بايد ازهرمنظرمورد نقد قراربگيرد. اما چيزي كه واضح 

تجمع علني و چند هزارنفري كارگران است اين است كه اين مراسم و 
ايران ديگربه كوه بازنخواهد گشت. اميد دارم كه تشكل هاي مستقل 
جنبش كارگري با حفظ اتحاد عملي كه دربين خود به وجود آورده اند 

قدمهاي محكم و با ارزش تري بردارند.  89براي برگزاري مراسم سال 
مل توانسته است باعث ايجاد نيزاين نكته قابل تبريك است كه اين اتحاد ع

بحث و نقد و همكاري در مسيرايجاد تشكل هاي مستقل كارگري و 
  نيزتقويت تشكل هاي موجود شود. 

نقل شده كه پيش ازآنكه همه دستگيرشدگان را به زندان اوين ببرند، 
درمحل كالنتري يكي ازكارگران با توجه به اتحاد بين تشكل ها، قطعنامه 

ران ،جمع شدن جمعيت چند هزارنفري به جاي دشت مشترك كارگران اي
درپارك الله ،استيصال و درماندگي حاكميت و نهايتاً روحيه بسيارباالي 

  هيچ به نفع ما! –دستگيرشدگان گفته است كه : تا اينجا كه پنج 
حاال چند هفته ازآن اتفاق مي گذرد، دستگيرشدگان دراوين و دربازجويي 

را رقم زدند. خانواده ها خوش درخشيدند، ها بازهم يك پيشروي ديگر
درسطح جهاني تحركات خوبي انجام گرفت وباالخره، كميته ي برگزاري 
كماكان براي آزادي فعالين فعاليت مي كند وهرچند روز گزارش يا اطالعيه 
اي از اقداما ت خود ارائه مي كند. آن كارگرزنداني با وجود انجام اين 

  ي گفت ؟ چه م پيشروي ها ي جديد ، 
  هيچ به نفع جنبش كارگري !؟ ا -چند   حاال
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  قطعنامه كارگران ايران

  به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر
 

اول ماه مه روز همبستگي بين المللي طبقه كارگر و روز جوش و خروش 
و بيان نظام سرمايه داري   كارگران در سراسر جهان براي رهايي از مشقات

  خواسته هاي آنان جهت برپايي دنيايي عاري از ستم و استثمار است .
امسال ما كارگران مراسم اول ماه مه را در شرايطي برگزار مي كنيم كه 
نظام سرمايه داري در گرداب يك بحران عظيم اقتصادي ويران كننده تري 

سر  فرورفته است و در حال دست و پا زدن براي نجات خويش از آن به
   مي برد .

بحران عظيم اقتصادي موجود و عجز دولت هاي سرمايه داري در مهار آن 
و سر ريز كردن بار اين بحران بر دوش كارگران جهان ، بيش از پيش 
گنديدگي اين نظام را پس از فروپاشي بلوك شرق و ادعاي پايان تاريخ به 

انساني نظام  نمايش گذاشت و ضرورت برپايي دنيايي فارغ از مناسبات ضد
به مثابه يگانه راه خالصي بشريت از مصائب موجود در   سرمايه داري را

   برابر كارگران وبشريت متمدن قرار داد .
بر زندگي و معيشت كارگران در سراسر    اين بحران و تبعات ويرانگر آن

بر خالف بهانه تراشي هاي   جهان تا آنجا كه به ايران مربوط مي شود و
و تبليغات قلم به دستان سرمايه ، هنوز سايه شوم خود را بر  كارفرمايان

زندگي و معيشت روزمره كارگران در ايران نگسترانيده است و از نظر ما 
بيشترين مصائب و مشقاتي كه امروزه ما كارگران با آنها دست به گريبانيم 
بيش از هر چيز حاصل سيطره اقتصادي ، اجتماعي و عملكرد سرمايه 

   كم بر ايران است .داري حا
دستمزدهاي به شدت زير خط فقر ، اخراج و بيكار سازي گسترده كارگران 

تحميل قرار دادهاي   ، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها كارگر،
موقت و سفيد امضاء و حاكم كردن شركت هاي پيمانكاري بر سرنوشت 

ل ها و اعتراضات سركوب تشك  كارگران و بازداشت و زنداني كردن آنان تا
كارگري و اجراي احكام قرون وسطايي شالق عليه كارگران و رايج كردن 
فرم قراردادهاي برده وار جديد، مصائب و بي حقوقي هايي نيستند كه با 
وقوع بحران در اقتصاد جهاني وارد ايران شده باشند .اين وضعيت سال 

   زوده مي شود .هاست كه ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن اف
عمق و   ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني و گسترش 

بيش از اين حق   دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد
حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند . ما توليد كنندگان اصلي ثروت و 

ترين استاندارد نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم خود مي دانيم تا با باال
   هاي حيات بشر امروز در آسايش و رفاه زندگي كنيم .

داشتن يك زندگي انساني حق مسلم ماست و ما براي تحقق آن تمامي 
موانع پيش روي خود را با برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و كارفرما و 

  با اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت. 
راستا ما كارگران امروز يك پارچه و متحد ، مطالبات زير را به  در اين

عنوان حداقل خواسته هاي خود فرياد مي زنيم و خواهان تحقق فوري اين 
  مطالبات هستيم 
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تامين امنيت شغلي براي همه كارگران و لغو قراردادهاي موقت و   -1
  سفيد امضاء و برچيده شدن فرم هاي جديد قراردادكار 

اقل دستمزد تصويب شده ازسوي شوراي عالي كار را تحميل مرگ ماحد-2
تدريجي برميليون ها خانواده كارگري مي دانيم ومصرانه خواهان افزايش 
فوري حداقل دستمزدها براساس اعالم نظرخود كارگران ازطريق 

   نمايندگان واقعي و تشكل هاي مستقل كارگري هستيم .
اعتصاب ، اعتراض ، تجمع و آزادي  برپايي تشكل هاي مستقل كارگري ،-3

بيان حق مسلم ماست و اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان 
   حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران به رسميت شناخته شوند .

و بي هيچ عذر و بهانه اي  "دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا-4
يك جرم قابل تعقيب پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستي به مثابه 

   قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي از آن به كارگران پرداخت گردد.
اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي -5

كساني كه بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند 
متناسب با يك زندگي انساني بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري 

   برخوردار شوند .
ما خواهان برابري حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي  - 6

   اجتماعي و اقتصادي و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم .
ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون  -7

رگونه تبعيض در پرداخت مستمري دغدغه اقتصادي هستيم و ه
   محكوم مي كنيم . "بازنشستگان را قويا

ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان به عنوان كارگران -8
فكري ، پرستاران و ساير اقشار زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مي 

انگر دانيم و خواهان تحقق فوري مطالبات آنان و لغو حكم اعدام فرزاد كم
   هستيم .

از آنجا كه كارگران فصلي و ساختمان به طور كامل از هرگونه قوانين  -9
تامين اجتماعي محروم هستند ، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر 

   براي رسيدن به حقوق انساني آنها دفاع مي كنيم .
سيستم سرمايه داري عامل كار كودكان است و تمامي كودكان بايد -10
ي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين ، نوع جنسيت و وابستگي جدا

ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي ، رفاهي و بهداشتي   هاي ملي و ن
   يكساني برخوردار شوند.

ما خواهان آزادي كليه كارگران زنداني از جمله منصور اسالو و ابراهيم -11
ي قضايي و امنيتي عليه مددي و لغو كليه احكام صادره و توقف پيگرد ها

   فعالين كارگري هستيم .
ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي آزادي خواهانه  -12

و برابري طلب همچون جنبش دانشجويي و جنبش زنان اعالم مي داريم و 
 "دستگيري ، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا

   محكوم مي كنيم .
ا بخشي از طبقه كارگر جهاني هستيم و اخراج و تحميل بي حقوقي م-13

مضاعف بر كارگران مهاجر افغاني و ساير مليت ها را به هر بهانه اي محكوم 
   مي كنيم .

ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي از مبارزات -14
ارگران كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي ك

در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر 
همبستگي بين المللي طبقه كارگر براي رهايي از مشقات نظام سرمايه 

   داري تاكيد مي كنيم .
اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم گردد و در تقويم رسمي كشور  -15

ديت برگزاري مراسم اين روز گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدو
   ملغي گردد .

   زنده باد اول ماه مه
   زنده باد همبستگي بين المللي طبقه كارگر

   1388يبهشت١١  - 2009مه  1
*  
  
  

  

  
 ما همه خواستار افزايش دستمزد هستيم

  
  محمود صالحي

  
 كارگران ، مزدبگيران : 

يك امر هاست كه اعتراض به افزايش دستمزد در كشور ما، به  سال
طبيعي تبديل شده است. اما هيچ وقت به خواست ما اعتراض كنندگان، در 
شوراي عالي كار توجه نشده و هر دستمزدي كه خود شوراي عالي كار 
تعيين كرده، وزارت كارهم آن را جهت اجرا به ادارات كار ابالغ كرد است. 

ز طرف اعتراض ما هم بي نتيجه مانده، يعني به دنبال تصويب دستمزد ا
شوراي عالي كار هيچ اعتراضي از طرف ما مزدبگيران به وقوع نپيوسته 
است، مي دانيد چرا ؟ چون ما كارگران تا به امروز تنها به نوشتن نامه و 
طومار اكتفا كرديم. نوشتن نامه و طومار در كشوري كه حتي روزجهاني 

اني و يا كارگر جرم است و كارگران را به جرم شركت در اول ماه مه زند
شالق مي زنند، چه معناي دارد؟! بعد از تصويب حداقل دستمزد از طرف 

ايم اين مصوبه را براي يك بار هم  شوراي عالي كار، آيا ما كارگران توانسته
كه شده لغو كنيم. من مطئن هستم جواب ما كارگران به اين پرسش منفي 

فظ كارفرما، ما را است. چرا؟ چون اگر اعتراض كنيم بالفاصله نيروهاي محا
گر و مخل نظم امنيت ملي دستگير و روانه زندان مي  به عنوان اغتشاش

كنند. اما اگر كارفرمايان اعتراض كنند، بالفاصله قوانين به نفع آنان تغيير 
مي كند و كسي هم دستگير نمي شود . ( نمونه لغو مصوبه شوراي عالي 

  ) 1385كار درسال 
ز بايد شوراي عالي كار و افرداي كه در آن كارگران؛ ما قبل از هر چي
  شورا حضور دارند را بشناسيم. 

  شوراي عالي كار مركب است از: 
   وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده دارد. –الف 
تماعي و اقتصادي به دو نفر از افراد بصيره و مطلع در مسائل اج –ب 

  يران. پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت وز
   سه نفر از نمايندگان كارفرمايان. –ج 
سه نفر از نمايندگان كارگران به انتخاب كانون عالي شوراهاي  –د 

   اسالمي كار.
حال با اين توضيح مي خواهم به ماهيت اين شورا و افرادي كه در آن 

  مركز كارفرمايي مستقر هستند يك بررسي كوتا داشته باشيم. 
كارگران شناخته شده است، اگر كسي تنها يك وزارت كار براي ما  -1

ذره توهم دارد، به كارگري كه از طرف كارفرما اخراج شده و جهت مطالبه 
هاي معوقه خود به وزارت كار مراجعه مي كند و براي احقاق حق  حقوق

اقدام به طرح دعوي مي نمايد، مراجعه كنيد تا از زبان آن كارگر اخراجي 
يست، در حقيقت كار وزارت كار، جز دفاع از بشنويد كه وزارت كار چ

 "كارفرما چيز ديگري نمي باشد. از زبان آن كارگر بشنويد كه مي گويد: 
حتي وزارت كار به قانون كار هم توجه نمي كند، اين در حالي است كه 

از زبان آن كارگر  "قانون كار مصوب خود دولت و مسئوالن مملكتي است.
عد از چند سال سرگرداني در راهروهاي ادارات اخراجي بشنويد كه چطور ب

كار، عاقبت مسئوالن ادارات كار دلشان به رحم مي آيد و براي كارگر 
اخراجي يك راي صادر مي كنند. از زبان آن كارگر اخراجي بشنويد كه بعد 
از صدور راي از طرف هيئت هاي مستقر در وزارت كار، آن وقت مشكالت 

دد. از زبان آن كارگر بشنويد كه چطور هر روز كارگر اخراجي شروع مي گر



    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢٣٨  103 ي آرش شماره

بعد از اينكه تا وقت اداري در راهروهاي دادگاه و اداره كار سرگردان است و 
هايش بر مي  اش و بچه بعد از تعطيلي اين ادارات با نا اميدي پيش خانواده

  گردد. 
پس نتيجه مي گيرم كه وزارت كار و اداراتي كه به شكلي با اين 

  تباط دارند، از ما نيستند. وزارت ار
كارفرما هم كسي است كه شبانه روز شيره جان ما كارگران را مي  -2

مكد تا سرمايه براي خود و افراد تحت تكفلش را افزايش دهد. كارفرما 
آنقدر دستمزد به ما كارگران پرداخت مي كند تا از گرسنگي نميريم و 

وليد كنيم. هر زمان ما كارگران بتوانم براي روزهاي بعد سرمايه براي آنان ت
براي يك بار هم درخواست كنيم ، كه آقاي كارفرما به فكر ما هم باشيد، 
بالفاصله ما را از زمين و هوا مورد حمله قرار مي دهند و ما را قتل عام مي 

  كنند. ( كارگران خاتون آباد كرمان و ده ها موارد ديگر ...) 
ر هم مشخص نيست كه دركدام كانون عالي شوراهاي اسالمي كا -3

مجمع عمومي كارگري انتخاب شدند تا به عنوان نماينده ما كارگران در 
شوراي عالي كار حضور داشته باشند و به نمايندگي از طرف ما اقدام به 
تعيين دستمزد كند؟! تا جايي كه من اطالع دارم، قانون شوراهاي اسالمي 

انون كار هم، شورا به عنوان يك با قانون كار هماهنگي ندارد. حتي در ق
تشكل كارگري ديده شده است. اين در حالي است كه در قانون شوراها از 
آن به عنوان يك تشكل مشترك ياد شده است. با اين توضيح نتيجه مي 
گيرم كه نقش شوراهاي اسالمي نظارتي است، نه نماينده منتخب ما 

  كارگران. 
ين شورا از طرف ما هم تعيين از طرف ديگر هم اگرفرض كنيم، كه ا

شده باشند آيا مي توانند نقشي در تعيين دستمزد داشته باشند؟ من با 
يقين مي گويم نه، به اين خاطر كه سه نفر نماينده دولت و سه نفر نماينده 
كارفرما در شورا عالي كار حضور دارند كه اكثريت شورا را تشكيل مي 

شي داشته باشد. براي اينكه اگر هم سه دهند و نماينده كارگر نمي تواند نق
نفر نماينده كارگر از طرف مجمع عمومي سراسري كارگران انتخاب هم 
شوند و بهترين افراد راديكال هم باشند نمي توانند در اين شورا سرنوشت 
ساز باشند. چون سه نفر در مقابل شش نفراست و در اين شورا مصوبه ها با 

  مي رسد. نصف به عالوه يك به تصويب 
  كارگران، مزدبگيران: 

اگر امروزيك عده مي خواهند با نوشتن نامه و طومار كارگران را چشم 
انتظار نگه دارند، به نظر من جز توهم چيز ديگري نيست. اعتراض به 
افزايش دستمزد هر سال از طرف خانه كار هم سر داده مي شود و روزنامه 

افزايش دستمزد را به چاپ مي كار و كارگر هر روز چند مطلب در مورد 
رساند، آيا اين اعتراض تا به امروز توانسته وارد يك فاز عملي شود و 

  كارگران را براي يك اعتصاب سراسري آماده كند؟ مسلما نه. 
شايد امروز كساني تازه از راه رسيده، كارگران را براي افزايش دستمزد 

ن افراد هر چند هم كه نيت به نوشتن نامه و طومار راهنمايي كنند. اما اي
خير داشته باشند كه من يقين دارم كه دارند . نمي توانند راه به جاي 
ببرند. من به عنوان يك هم طبقه از اين دوستان سوال مي كنم: آيا با 
نوشتن نامه و طومار مي توان به افزايش دستمزد رسيد؟ جواب منفي است. 

ورا عالي كار نداريم تا از چرا چون ما كارگران هيچ نماينده اي درش
  مطالبات ما كارگران دفاع كنند. 

  كارگران ، مزدبگيران : 
تا زمانيكه قانون نابرابر سه جانبه گرايي حاكم باشد، نمي توانيم حتي 
براي يك بار هم كه شده به خواست و مطالبات خود كه همان افزايش 

ظ كارفرما و خود دستمزد است، برسيم. پس قبل از اينكه ما از دولت محاف
كارفرما، درخواست افزايش دستمزد كنيم، بيايد همه باهم شعار لغو سه 

هاي مبارزه طبقاتي  جانبه گرايي را سر دهيم و اين شعار را در تمام عرصه
برجسته و كارگران را به دور از هرگونه تعصب سكتاريستي راهنمايي و با 

  قوانين حاكم آشنا كنيم. 
  جهاني را از فقر و جنگ نجات دهد. نيروي ما مي تواند 

 به نيروي خود اتكا كنيم. 
 2009مارچ  -1387اسفند 

*  

  

  

  
  

  هاي ناصر پايدار پاسخ
  
 اي كارگران ايران در چه مرحله» آگاهيِ طبقاتي«به نظر شما سطح   -س

  ست؟ا
  

هر نوع داوري در باره حد و حدود آگاهي طبقاتي كارگران ناصر پايدار: 
ند توضيح روايتي است كه ما از پديده آگاهي داريم. محافل ايران نيازم

مختلف چپ يا گرايشات متفاوت درون جنبش كارگري بين المللي تبيين 
به همان اندازه  واحدي از اين مسأله ندارند و دائره اختالف تحليل هايشان

وسيع است كه رفرميسم راست و چپ با جنبش لغو كار مزدي پرولتاريا و 
اركسي طبقه كارگر فاصله دارد. روايتي از آگاهي ساليان كمونيسم م

متمادي است كه در ميان احزاب و طيف گسترده محافل چپ و در درون 
جنبش كارگري جهاني ورد زبان يا شالوده كار و پراتيك است كه در همه 
تار و پود خود بورژوائي، نقيض ماترياليسم انقالبي و ساير سطوح آموزش 

رزه طبقاتي است. بر اساس اين روايت آگاهي طبقاتي هاي ماركسي مبا
پرولتاريا مجموعه اي از باورها و اعتقادات مكتبي فرارسته از حوزه انديشه و 
كشف دانشوران طبقات غيركارگري است كه بايد توسط آگاهان ايثارگر 
صاحب رسالت همين طبقات به ميان توده هاي كارگر برده شود!! بانيان و 

اين تئوري جنبش كارگري را در بنياد خود و در غياب اين طرفداراران 
آگاهي وحي گونه، حاصل كشف و كرامات افاضل طبقات باال، جنبشي 
ترديونيونيستي و بورژوائي ارزيابي مي كنند و در همين راستا امر رهائي 
پرولتاريا را به ظهور سازمان خاص انقالبيون حرفه اي متشكل از حامالن 

مبارزه طبقاتي ارجاع مي دهند. بنيانگذار واقعي اين روايت  آگاهي و تئوري
از آگاهي، سوسيال دموكراسي، سران انترناسيونال دوم و بارزتر و ببشتر از 
همه كائوتسكي است. حزب سوسيال دموكرات روسيه و بعدها بلشويسم به 
عنوان رويكرد راديكال درون اين حزب عين همين تعبير آگاهي را زيج 

ش به جنبش كارگري و شالوده حضور خود در پراتيك مبارزه رصد خوي
طبقاتي توده هاي كارگر روس ساخت. به دنبال شكست انقالب اكتبر و 
استقرار اردوگاه سرمايه داري دولتي با نام جعلي سوسياليسم، همين روايت 
آگاهي به سالح دست جريانات ناسيونال چپ و ضد امپرياليست هاي 

تسلط هر چه فراگيرتر آن ها بر بخش هاي هر چه خلقي كشورها براي 
وسيع تري از جنبش كارگري جهاني تبديل شد. در باره اين درك از 
آگاهي طبقاتي پرولتاريا من به سهم خويش در چند مقاله جداگانه به طور 
نسبتاً مشروح صحبت كرده ام و در اين جا به همين اشاره بسيار كوتاه 

ا صرفاً به اين خاطر آوردم كه بر اختالف ريشه بسنده مي كنم. اين نكات ر
اي و عميق كمونيسم ماركسي و لغو كار مزدي با چنين برداشتي از آگاهي 
طبقاتي كارگران انگشت نهاده باشم و از اين طريق زاويه نگاه خود در پاسخ 
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به سؤال حاضر يعني سطح موجود آگاهي طبقاتي كارگران ايران را از پيش 
شم. آگاهي پرولتاريا هستي طبقاتي آگاه و در همان حال مشخص ساخته با

پراتيك اجتماعي زنده و فعال ضد سرمايه داري اوست. آگاهي در ذات خود 
يك محصول اجتماعي است و در صحبت از پرولتاريا متضمن شناختي 
است كه اين طبقه از موقعيت و نقش خود در نظام سرمايه داري احراز مي 

مقوله اي عقيدتي و مكتبي نيست بلكه يك ارتباط كند اما اين شناخت 
اجتماعي متعين ضد كار مزدي است. مجرد آشنائي عده اي از كارگران به 
مسائلي از اين قبيل كه فروشنده نيروي كار است، اضافه ارزش توليد مي 
كند، كل سرمايه اجتماعي كشور معين يا سرمايه بين المللي محصول كار 

، اينكه از كار خويش جداست و هيچ دخالتي در و استثمار طبقه اوست
تعيين پروسه كار و سرنوشت محصول كار خود ندارد، دستمزدش فقط 
بهاي بسيار محقر بازتوليد نيروي كارش مي باشد يا اينكه كل قوانين و 
قراردادها و دولت و ساختار حقوقي، مدني و نظم سياسي و اجتماعي 

ست و مانند اين ها، در همان حال كه حاكم، تبخير تسلط رابطه سرمايه ا
شناخت آن ها را از سرمايه داري بيان مي كند، اما لزوماً رشد آگاهي 
طبقاتي در طبقه كارگر جامعه و حتي در خود اين جماعت را تعيين نمي 
كند. آگاهي طبقاتي كارگران نقد پراكسيس و انقالبي و به بيان ساده تر 

عليه كل اين وضعيت است. در اين رابطه جريان روز مبارزه طبقاتي آنها 
شايد گوياترين بيان همان باشد كه ماركس در فرمولبندي خويش در تز 

اين مسأله « بر آن تصريح مي كند. او مي گويد: » فويرباخ« دوم مربوط به 
يا نه؟ مسأله اي نظري  كه آيا تفكر انساني با حقيقت عيني منطبق است

. انسان در پراتيك است كه حقيقت نيست، بلكه موضوعي عملي است
مناقشه در مورد واقعيت  واقعيت قدرت و دنيويت تفكرش را اثبات مي كند،

يا عدم واقعيت تفكري كه از عمل جداست صرفاً يك مقوله اسكوالستيك 
توده هاي كارگر به همان ميزان كه عليه سرمايه مبارزه مي كنند  »است

. به همان ميزان كه قدرت متحد و آگاهي طبقاتي خود را ظاهر مي سازند
سازمان يافته طبقاتي خود را عليه سرمايه اعمال مي نمايند آگاهي خويش 
را نيز به نمايش مي گذارند، در همان سطح كه به شيرازه حيات سرمايه 
يعني اساس رابطه خريد و فروش نيروي كار حمله ور مي شوند و مطالبات 

جتماعي طبقه خود را بر نظام بردگي معيشتي، آزادي ها سياسي و حقوق ا
مزدي تحميل مي نمايند مدارج آگاهي خود را هم تعيين مي كنند و از 
همه اين ها مهم تر، به همان اندازه كه كل اين مبارزات و تعرضات را به 
افق شفاف لغو كار مزدي پيوند مي زنند و با هم انداموار مي سازند آگاهي 

ند. آگاهي به اين اعتبار مقوله اي نيست كه طبقاتي خود را آشكار مي ساز
افرادي آن را از خارج طبقه به درون مبارزات توده هاي طبقه ببرند!! مشتي 
احكام و تحليل و افق پردازي نيست كه توسط افاضل طبقات دارا كشف 
شود و به كارگران اهداء گردد. منشوري نيست كه نخبگان طبقات ديگر 

در كنند. اين آگاهي همان گونه كه ماركس باز هم براي رهائي پرولتاريا صا
در جائي ديگر  تصريح مي كند تمامي منشأ و بنياد خود را از هستي 

طبقه اي كه اكثريت عظيم « ... طبقاتي پرولتاريا مي گيرد. او مي گويد: 
جامعه را تشكيل مي دهد و منشأ آگاهي به ضرورت يك انقالب بنيادي، 

حث مطلقاً بر سر اين نيست كه پرولتاريا در ب» آگاهي كمونيستي است
شناخت عينيت اجتماعي خويش و آناتومي طبقاتي جامعه سرمايه داري از 
همه دستاوردهاي پيشين دانش بشري استفاده نمي كند، انفصال از اين 
فرايند نه واقعي است، نه امكان دارد و نه موضوع بحث هيچ كسي است، 

راي پرولتاريا زماني مكان آگاهي سخن اساسي آن است كه شناخت ب
طبقاتي را احراز مي كند كه سالح كارزار ضد كار مزدي وي باشد، ماركس 
نه از افاضل طبقات دارا كه آگاه ترين عضو طبقه اجتماعي خود يعني طبقه 
بردگان مزدي سرمايه است. تعلق طبقاتي يك وراثت ثابت نسل بعد از 

انسان در بطن شرائط زيست و كار  نسلي نيست. نقش و رابطه اي است كه
و پيكار اجتماعي يك طبقه احراز مي كند، ماركس نماد عالي پراكسيس 
انقالبي و كمونيستي پرولتاريا است و آموزش هاي وي نه كشفيات 
دانشوران طبقه سرمايه دار كه نقد شفاف ماترياليستي آگاه ترين كارگر 

   دنيا بر كل موجوديت نظام سرمايه داري است.
اگر آگاهي را با مشخصاتي كه اشاره شد، تعبير كنيم آنگاه بايد قبول نمائيم 
كه طبقه كارگر ايران در سطح پائيني از آگاهي حركت مي كند اما با توجه 
به توضيحات باال بايد بالفاصله به خاطر بياوريم كه مراد از اين سطح نازل 

شوند يا فقدان توجه  آگاهي ناآشنائي مكتبي كارگران به استثماري كه مي
آنان به كوه عظيم بي حقوقي ها و ستم و شرارت و سبعيتي كه سرمايه بر 
سر زندگي آنان خراب كرده است، نمي باشد. در جامعه ما تاريخاً دو عامل 
تعيين كننده بر سطح آگاهي و مبارزه توده هاي كارگر سهمگين ترين 

ريان سرمايه به طور مستمر فشارها را وارد ساخته است. ديكتاتوري و قهر ع
و بدون هيچ انقطاع تمامي شرائط الزم براي صف آرائي آگاه و مستقل 
كارگران را بمباران كرده است. آگاهي طبقاتي كارگر همان گونه كه گفتيم 
در جهتگيري ها و اعتراضات سياسي او به ساختار نظم سياسي و مدني و 

طبقه اش، در پروسه  حقوقي نظام سرمايه داري، در مطالبات جاري
سازمانيابي توده هاي طبقه، در كالبدشكافي مستمرش از هستي موجود 
سرمايه داري و موقعيت خويش در دل اين هستي و در كل تار و پود جدال 
روز اوست كه شكل مي گيرد و قوام مي يابد و مي بالد. ديكتاتوري سرمايه 

با سبعيت و سفاكي  در همه جا مسير اين شكل يابي و بلوغ و توسعه را
تمام سد مي كند و بر هر جوانه آگاهي آتش مي اندازد. عامل تعيين كننده 
دومي كه كمتر از مؤلفه نخست اما در عين حال باز هم به طور سرنوشت 
ساز روند بالندگي آگاهي طبقه كارگر را مختل ساخته است رفرميسم چپ 

سپس حزب و راست از حزب كمونيست دهه هاي نخست قرن پيش و 
توده  گرفته تا طيف ناسيونال چپ و ضد امپرياليسم خلقي تا تمامي 
احزاب، گروه ها و جرياناتي است كه در طول صد سال مبارزه طبقاتي توده 
هاي كارگر خود را به عنوان حزب و منجي و زعيم پرولتاريا مطرح نموده 

گري به دار اند. شالوده كار اينان نيز همه جا حلق آويز نمودن جنبش كار
امپرياليسم ستيزي ناسيوناليستي، اشكال متنوع سوسياليسم بورژوائي، 
سنديكاليسم، جنبش هاي ناسيوناليستي تعيين حق سرنوشت و مانند اين 
ها بوده است. اين دو عامل تعيين كننده و اثرگذار تاريخاً بسان دو لبه 

گر را صدمه قيچي پروسه رشد آگاهي و پيكار ضد كار مزدي توده هاي كار
  زده  و دچار اختالل جدي ساخته است. 

در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيشنهادهاي عملي و  -س
  يابي اين طبقه چيست؟  ملموس شما براي تشكل

  
در اين زمينه نيز از سوي من و ساير فعالين ضد كار مزدي مقاالت پايدار: 

ر اين گذر طبيعتاً با درك و نسبتاً زيادي نوشته شده است. استنباط ما د
دريافت هاي رايج رفرميسم راست و چپ درون يا حاشيه جنبش كارگري 
تفاوت هاي بنيادي دارد. رسم رفرميسم چپ تاريخاً اين بوده و اين است 
كه براي توده هاي كارگر نسخه سنديكا بنويسد و در مواردي نيز همين 

ا نام و نشان هاي ديگري تشكل سنديكائي يا در واقع سنديكاليستي را ب
آذين بندد. به كارگران توصيه كند كه براي حصول مطالبات روز خود 
سنديكا تشكيل دهند، به مبارزه قانوني براي تحقق انتظارات خود توسل 
جويند و در يك كالم جنگ و ستيز خويش براي بهبود وضعيت معيشتي و 

ي مزدي و تمكين به رفاه اجتماعي را در چهارديواري قبول مناسبات بردگ
نظم توليدي و سياسي و مدني سرمايه داري محصور سازند. احزاب و 
جريانات طيف رفرميسم چپ در كنار اين نسخه نويسي ها و توصيه 

« پرداري ها براي توده هاي كارگر، از فعالين سياسي معتقد به 
نيز مي خواهند كه بر مبناي اصول مرامي و عقيدتي خويش »!! كمونيسم

ت به كار تشكيل حزب شوند. تشكلي كه زعماي اين رويكرد به رسم دس
ياد مي كنند. روال »!! حزب كمونيست طبقه كارگر«معمول از آن به عنوان 

متعارف كار براي بانيان و مروجان اين روايت سازمانيابي طبقه كارگر آن 
است كه حزب به صورت اليتي از آگاهان و نخبگان و صاحبان انديشه و 

ري نقش ستاد رهبري و فرماندهي مبارزه طبقاتي پرولتاريا را ايفاء مي تئو
نمايد، عليه رژيم سياسي روز مبارزه مي كند، شعار سرنگوني رژيم را 
جنجال مي نمايد، تسخير قدرت سياسي را دستور كار خود مي سازد و از 
كارگران مي خواهد كه براي تحقق اين اهداف به صف گردند. حزب به اين 

ارها ادامه مي دهد و در انتظار ظهور شرائط اعتال و وقوع بحران سياسي ك
در جامعه چله نشيني مي كند. همزمان مي كوشد تا شماري از فعالين 
كارگري را از استخوانبندي پيكار جاري طبقه كارگر جراحي كرده و به 
عنوان شاخك هاي نفوذي در اين جنبش به ساختار تشكيالتي خود پيوند 

محصول طبيعي اين دريافت از سازمانيابي كارگري آن است كه در  زند.
صورت بروز بحران هاي حاد سياسي و عروج سرنگوني طلبانه توده كارگر، 
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حزب تالش مي كند تا سوار بر اين موج، قدرت سياسي را به چنگ آرد، در 
فرداي تسخير قدرت، برنامه ريزي كاپيتاليستي كار و توليد اجتماعي را به 

ست گيرد، كارگران فاقد جنبش سازمان يافته و آگاه و افق دار ضد كار د
مزدي را روانه كارخانه ها و مراكز كار سازد، اجبار به فروش نيروي كار را 
جريان مستمر زندگي آن ها نمايد و از آنان بخواهد كه همان نظم بردگي 

كيالتي مزدي را عين سوسياليسم و كمونيسم تلقي نمايند!! تئوري دو تش
حزب و تشكل هاي توده اي طبقه كارگر در خدمت اين اهداف و اين 
رويكرد است. اين نوع نگاه به مسأله سازمانيابي طبقه كارگر از بيخ و بن 
بورژوائي، در تعارض ريشه اي با كمونيسم لغو كار مزدي پرولتاريا و در 

رمايه ستيز عريان با آموزش هاي ماركس در باره تشكل يابي جنبش ضد س
داري طبقه كارگر است. سرچشمه اين روايت در سوسيال دموكراسي و 

بعدها توسط بلشويسم با نظريه پردازي سران انترناسيونال دوم قرار دارد كه 
به دنبال  توجه به شرائط خاص آن روز جامعه روسيه بازپردازي شده و

ليسم شكست انقالب كارگري اكتبر شالوده كار ناسيونال چپ و ضد امپريا
خلقي چپ نما در سراسر دنيا در رابطه با جنبش كارگري گرديده است. 
نگاه ما به امر تشكل جنبش كارگري نگاهي عميقاً متفاوت است. تئوري دو 
تشكيالتي حزب و سنديكا از نظر من و بيشتر فعالين جنبش ضد سرمايه 

در داري و براي لغو كار مزدي كامالً مردود است. ما جنبش كارگري را 
واقعيت وجودي خود يك جنبش ضد سرمايه داري مي دانيم. اين جنبش 
است كه بايد بر محور پيكار مستمر عليه سرمايه سازماندهي شود. كساني 
كه مي خواهند دست به كار اين سازماندهي باشند نمي توانند در ماوراي 
مبارزه جاري كارگران ماشين حزبي نخبگان را برپاي دارند. هيچ فعال 

مونيست جنبش كارگري نمي تواند از بردگان مزدي سرمايه بخواهد تا ك
براي بهبود معيشت و رفاه اجتماعي خويش به نظم توليدي و سياسي و 

»!! سوسياليسم« مدني نظام بردگي مزدي توسل جويند و براي به اصطالح 
تسمه نقاله عروج ماشين حزبي ماوراء خود به اريكه قدرت سياسي گردند!! 

اليسم حاصل چنين فرايندي سواي سرمايه داري دولتي هيچ چيز سوسي
ديگر نخواهد بود. جنبش كارگري در هستي طبقاتي خود ضد سرمايه 
داري است، روشن است كه سرمايه ستيزي جنبش كارگري نه مقوله اي 
مكتبي و مرامي بلكه عيني و طبقاتي است. اين جنبش با همين هستي 

كه بايد متشكل و متحد و آگاه و داراي افق اجتماعي سرمايه ستيز است 
شفاف لغو كار مزدي و كمونيستي گردد. سخن از سازمانيابي سراسري اين 
جنبش است. نوعي سازمانيابي كه ظرف پيكار روز توده هاي كارگر عليه 
سرمايه در تمامي قلمروهاي زيست اجتماعي و طبقاتي را به نمايش گذارد، 

كال اعتراض و مبارزه عليه استثمار و عليه هر نوع كارگران را براي كليه اش
ستمكشي و بي حقوقي و سبعيت سرمايه داري به صف كند. مبارزه براي 
دستمزد و ارتقاء سطح معيشت و آزادي هاي سياسي و حقوق مدني و 
سرنگوني رژيم سياسي را در درون خود به هم پيوند زند، تمامي اين اشكال 

حول محور تعرض به شيرازه حيات بردگي  اعتراض و ستيز و جدال را
مزدي، تعرض به روند توليد اضافه ارزش و رابطه خريد و فروش نيروي كار 
مستقر گرداند و در همه اين قلمروها ساختار قانونيت و نظم سرمايه را زير 
فشار قدرت پيكار كارگران قرار دهد. در اين سازمانيابي آگاه ترين 

ر دست توده هاي وسيع طبقه خود خواهند كمونيست هاي كارگر دست د
داشت. مبارزه سياسي و اقتصادي همديگر را تكميل خواهند كرد و هر 
دوي آن ها سنگرهاي پيوسته درون جبهه واحد جنگ عليه سرمايه 
خواهند بود. سرنگوني طلبي محتوا و سمت و خصلتي ضد سرمايه داري به 

براي رفع بي حقوقي خود مي گيرد. مبارزه عليه تبعيضات جنسي و 
مضاعف زنان، مبارزه عليه كار كودك، عليه آلودگي محيط زيست و عليه 
تمامي بي حقوقي هاي منبعث از موجوديت سرمايه داري با هم همگن مي 
گردند و همه بار كامل ضد سرمايه داري خواهند داشت. بخش هاي 

فته تا مختلف طبقه كارگر از كارگر صنعتي و كشاورزي و حمل و نقل گر
كارگران بخش تجاري تا معلم و پرستار و كل نيروي كار غيرمولد، تا كليه 
توده هاي كارگر بيكار، تا زنان خانه دار كارگر و در يك كالم تمامي 
فروشندگان نيروي كار صف واحدي را در جدال عليه سرمايه تشكيل 
 خواهند داد. اين نوع سازمانيابي ظرف توسعه مستمر آگاهي طبقاتي،

كالبدشكافي عينيت سرمايه داري و انتقال اين كالبدشكافي به ذهنيت آگاه 
و بيدار توده هاي كارگر، ظرف تجهيز و تدارك كارگران براي تحميل كليه 

مطالبات روز خود بر سرمايه، بستر احراز آمادگي براي سرنگوني رژيم 
اقع سياسي، ميدان مشق قدرت متحد طبقاتي و مناسب ترين بستر يا در و

تنها بستر مناسب آموزش و بلوغ سياسي و طبقاتي توده هاي كارگر براي 
جامعه گرداني سوسياليستي لغو كار مزدي در فرداي سرنگوني دولت 

  بورژوازي خواهد بود. 
سازمانيابي طبقاتي كارگران با اين ظرفيت، مؤلفه ها و مشخصاتي كه اشاره 

د بايد شورائي و سراسري شد الجرم و بنا به هويت ضد سرمايه داري خو
باشد. ما براي اين نوع سازمانيابي مبارزه مي كنيم و هر شكل ديگر متشكل 
شدن كارگران و به طور خاص شكل متعارف دو تشكيالتي حزب و تشكل 
توده اي يا سنديكا را راه حل بخش هائي از بورژوازي براي به كجراه بردن 

پاي معبد سرمايه و در جنبش كارگري و قرباني كردن اين جنبش در 
آستانه استقرار سرمايه داري دولتي تصور مي كنيم. انجمن بين المللي 
كارگران موسوم به انترناسيونال اول كارگري زنده ترين و شفاف ترين 
الگوئي است كه ما براي سازمانيابي موفق ضد كار مزدي توده هاي وسيع 

مين جا بايد باز هم  بر فروشنده نيروي كار در پيش روي خود داريم. در ه
روي ضرورت شورائي بودن و مبرميت سراسري بودن تشكل كارگري 
انگشت تأكيد گذارم. رفرميسم چپ در كنار همه بدعت گذاري هاي 
بورژوائي خود صاحب اين بدعت بد رفرميستي نيز هست كه شوراها را فقط 

ي مي كند. ارگان قيام كارگران در روزهاي پايان عمر رژيم هاي سياسي تلق
اين روايت از شورا دقيقاً تبلور همان نگاه زعماي احزاب پرچمدار 
سوسياليسم بورژوائي يا در واقع سرمايه داري دولتي به جنبش كارگري 
است. آنان فقط در شرائط قيام به توده هاي كارگر نياز دارند تا آن ها را 

من و همه  نيروي پيشمرگ سرنگوني طلبي فراطبقاتي خود سازند. از نظر
فعالين لغو كار مزدي، شورائي بودن تشكل كارگري نه خاص روزهاي قيام 
كه ضرورت سرشتي سازمانيابي طبقاتي ضد سرمايه داري جنبش كارگري 

  در هر دوره و در دل هر شرائط و هر فاز مبارزه طبقاتي است. 
توان سخني از گرايش   آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي -س

  هاي محتلف به ميان آورد؟
  

شكل گيري و رشد گرايشات مختلف و تعارض ميان گرايشات امر پايدار: 
كامالً طبيعي و متعارف جنبش كارگري به طور كلي و در سراسر دنياي 
سرمايه داري است. از اين كه بگذريم جنبش كارگري ايران نه جنبشي 

جهاني مي باشد. نوزاد است و نه تافته اي جدا از كل جنبش كارگري 
تمامي رويكردها و تندنس هائي كه در طبقه كارگر بين المللي وجود دارد 
در طبقه كارگر ايران نيز با شدت و ضعف و ويژگي هاي خود قابل رؤيت 
است. قبالً گفتم كه جنبش كارگري در هستي طبقاتي خود ضد سرمايه 

ان مزدي داري است، سرمايه ستيز بودن اين جنبش واكنش طبيعي بردگ
در مقابل استثمار سرمايه و مظالم و بي حقوقي ها و مصائب ناشي از روند 

اما اين سرمايه ستيزي يا در واقع رويكرد . كار سرمايه داري است
در عين حال از همان آغاز ظهور طبقه  سوسياليستي و ضد كار مزدي

 كارگر از همه سو در محاصره رويكردهاي مختلف رفرميستي خواه مماشات
جويانه و خواه حتي مسلح و ميليتانت است. رويكردهائي كه در پژواك 
باژگونه و مقلوب واقعيت هاي اجتماعي موجود توسط سرمايه و در نقد 
اصالح طلبانه نظام سرمايه داري توسط اين يا آن بخش از نمايندگان 
سرمايه ريشه دارد. سرمايه همه تار و پود هستي حاضر و مناسبات ميان 

ها در دل شرائط موجود را به گونه اي كامالً وارونه و مقلوب در  انسان
اذهان و از جمله اذهان توده هاي كارگر تصوير مي كند. خريد و فروش 
نيروي كار را فروش كار، بهاي نيروي كار را بهاي كل كار كارگر، قانون 
ارزش و توليد اضافه ارزش را قانون هستي انسان، نظم بردگي مزدي و 

ي سبعانه نيروي كار را نظم اجتماعي حيات بشر، نظم سياسي سالخ
متناظر با بقاي رابطه توليد سود و سرمايه را مصالح ماندگاري ثبات جامعه 
انساني، دولت مجري نظم خريد و فروش نيروي كار را دولت نماينده كل 
انسان ها و در يك كالم همه چيز را در كوره وارونه بافي ها ريخته گري و 

لب ريزي مي كند. طبقه كارگر نيز الجرم فشار همه اين تحريف ها و قا
باژگونه پردازي ها را بر سينه حيات و جنبش خود تحمل مي نمايد و از 
همين روي سخت در معرض غلطيدن به ورطه رويكردهاي رفرميستي 
است. زمينه هاي احتمال اين غلطيدن باز هم تشديد و تشديد مي گردد 
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اي از گروه هاي اجتماعي درون طبقه سرمايه دار نيز در زماني كه پاره 
چهارچوب تالش مستمر براي آراستن و مشروعيت بخشيدن به اين نظام و 
براي تحميل ماندگار اين مناسبات بر توده هاي كارگر به طور مدام اشكالي 
از نقد اصالح طلبانه سرمايه داري را در فضاي فكر و زندگي و پيكار توده 

  گر جنجال مي كنند. هاي كار
با توجه به همه اين نكات وجود گرايشات مختلف در درون طبقه كارگر در 
هر فاز از حيات اجتماعي و هر سطح از رشد و بلوغ و بالندگي جنبش 
كارگري امري كامالً طبيعي است. در مورد طبقه كارگر ايران به طور 

گري، ما مشخص از شروع قرن بيستم به اين سوي و ظهور جنبش كار
شاهد ابراز حيات گرايشات مختلف در درون اين جنبش بوده و هستيم. در 
دهه هاي نخست، رويكرد ضد امپرياليسم ناسيوناليستي با افراشتن بيرق 

موفق شد بيشترين بخش فعالين دروني جنبش » كمونيسم« عاريتي 
گر كارگري را با خود همراه سازد و بر روي سير مبارزات آن روز طبقه كار

تأثير بارز بر جاي گذارد. اين تندنس در طول اين دوره، به رشد رويكرد 
سنديكاليستي در جنبش كارگري به طور جدي كمك نمود تا از آن به 
عنوان سنگري براي پيشبرد امپرياليسم ستيزي خلقي و سوسيال بورژوائي 
ر خود سود جويد. مبارزات توده هاي كارگر در دهه هاي بعد جوالنگاه حضو

حزب توده به عنوان جزء اليتجزاي اردوگاه سرمايه داري دولتي گرديد و 
رويكرد سنديكاليستي نه فقط تقويت شد بلكه توسط اين حزب به مجاري 
هر چه سازشكارانه تر، راست تر و سرمايه پسندتر هدايت گرديد. به اين 

ي ترتيب سنديكاليسم در جنبش كارگري ايران از پيشينه اي طوالني و حت
از يك استخوانبندي كم و بيش قابل توجه برخوردار است. يك معضل مهم 
اين رويكرد تاريخاً اين بوده است كه سرمايه داري ايران با توجه به مكان و 
موقعيت معين خود در پروسه بازتوليد كل سرمايه بين المللي و به عنوان 

بارتر نيروي بخشي از سرمايه جهاني كه سالخي هر چه سبعانه تر و فاجعه 
كار شرط حتمي استمرار حيات آن است حتي قادر به تحمل تندنس هاي 
مرده و بي رمق سنديكاليستي نيز نبوده است. بورژوازي در تمامي دوره ها 
حتي سنديكاليسم را سخت سركوب كرده است و از سازمانيابي و ابراز 

كرد حيات مؤثر آن جلوگيري به عمل آورده است. با همه اين ها روي
سنديكاليستي در طبقه كارگر به هر حال كارنامه خاص خود را دارد و آنچه 
در طول سال هاي اخير در رابطه با سنديكاي شركت واحد، سنديكاي 
كارگران هفت تپه، برخي انجمن هاي صنفي مراكز كار و از همه مهمتر 
كانون صنفي معلمان رخ داده است همه و همه پروسه تالش يا كارزار 

ميستي فعاالن آن را ظاهر مي سازد. رويكرد متفاوت و متعارض با رفر
گرايش سنديكاليستي و رفرميسم راست و چپ درون طبقه كارگر، رويكرد 
سوسياليستي و لغو كار مزدي است. اين رويكرد تاريخاً آماج كوبنده ترين 
تهاجمات ديكتاتوري عريان و هار سرمايه  از يك سوي و ميدان داري 

ننده و بسيار مخرب اشكال دوقلوي رفرميسم چپ حزب باز و گمراه ك
رفرميسم راست سنديكاليستي از سوي ديگر بوده است. اين جنبش و 
گرايش نيز طبيعتاً به رغم تحمل تمامي اين سركوب ها و تهاجمات كامالً 
زنده است زيرا كه وجود و سرزندگي و بالندگي آن به هر حال جبر زندگي 

   طبقه كارگر است.
ها و سنديكاهاي كارگري ايران،  ي صنفيِ اتحاديه اصوالٌ در مبارزه -س

   كند؟ چه مقدار نقش بازي مي» آگاهي طبقاتي«مسئله 
  

واقعيت اين است كه صنف بازي و سنديكاليسم در اساس خود نه پايدار: 
فقط به رويكرد مبتني بر آگاهي ضد كار مزدي طبقه كارگر اتكاء ندارد كه 

وراي طرد و نفي رفرميستي اين آگاهي است كه راه رشد و اساساً از 
استقرار و بقاي خود را هموار مي سازد. اساس مبارزه صنفي و 
سنديكاليستي اين است كه كارگران نه يك طبقه سراسري ضد سرمايه 
داري بلكه مجموعه اي از رسته ها، حرفه ها و اصناف مستحيل در باتالق 

رابطه توليد اضافه ارزش مي باشند. مبارزه  نظم سرمايه و ساختار حقوقي
سنديكائي و صنفي مبارزه اي در چهارچوب قبول قانونيت سرمايه و منشور 
و مفاد و مصوبات ماندگاري سرمايه داري است. در اينجا به كارگران القاء 
مي شود كه بايد كار كنند، بايد با كار خويش سود سرمايه ها را افزون و 

سرمايه هاي هر چه انبوه تر و غول آساتري توليد كنند، به  افزون تر سازند،
قانون توحش بردگي مزدي گردن نهند، بر انفصال خود از كار، پروسه كار و 

سرنوشت محصول كار خود صحه گذارند، سقوط خود از هر نوع دخالت 
آزاد در سرنوشت كار و توليد را بپذيرند، دموكراسي و پارلمانتاريسم و 

ست و دولت و همه فراساختارهاي مدني و اجتماعي ابزار حقوق و سيا
تحميل سرمايه داري بر طبقه آنان را عين مصالح و ملزومات زيست 
اجتماعي و تاريخي خود به حساب آورند. اين ها همه و همه عناصر پيوسته 
فكر و فرهنگ و آموزش رويكرد سنديكاليستي و صنفي است و همه اين ها 

براي خشك كردن و سوزاندن هر جوانه آگاهي سموم كشنده سرمايه 
طبقاتي توده هاي كارگر مي باشد. در اينجا بايد به نكته اي اشاره كنم. 
اينكه از ديرباز تا امروز در ادبيات چپ دنيا و ايران تأكيد و باز هم تأكيد 
شده است كه گويا هر مبارزه صنفي و هر نوع سنديكاسازي لزوماً پديده 

نديكاليسم و جنبش سنديكاليستي نمي باشد. چه بسا همگن و همساز س
سنديكاها و نهادهاي صنفي هم به صورت بستري براي مبارزه ضد سرمايه 
داري كارگران و ظرفي جهت ارتقاء آگاهي طبقاتي آنان شوند!! اين ادعا 
نادرست و مبين تالشي رفرميستي براي گذاشتن سرپوش بر واقعيت 

مانند ايران و به طور خاص در شرائط  رويكرد رفرميستي در جوامعي
استيالي ديكتاتوري هار سرمايه داري است. ترديدي نيست كه كارگران در 
پيكار جاري خود عليه سرمايه داري و در مسير متشكل ساختن اين 
مبارزات، خود را اسير نام و عنوان نمي كنند و به مطالبات و انتظارات و 

واقعيت دارد اما اين نيز كامالً حقيقت اهداف خود مي انديشند. اين حرف 
دارد كه سنديكاليسم يك گرايش تعريف شده و متعين و داراي هويت 
مشخص در جنبش كارگري جهاني است. توده هاي كارگر مي خواهند 
حول انتظارات خود عليه سرمايه مبارزه كنند، اما سنديكاليست ها و 

همه شرائط مترصد به فعالين رفرميست طبقه كارگر نيز همه جا و در 
كجراه بردن اين مبارزات و كاناليزه كردن آن به سوي سنديكاليسم هستند. 
توصيه سنديكاسازي، پافشاري عامدانه بر ضرورت مبارزه صنفي و 
سنديكائي سياست آشنا و پيشينه داري است كه از سوي اين افراد و 

ندبازي هاي محافل و جريانات اعمال مي شود. زير فشار اثرگذاري و ترف
اينان است كه شور پيكار و ظرفيت ستيز توده هاي كارگر عليه سرمايه و 
كل قدرت بالندگي و سركشي و گسترش ضد كار مزدي آن ها خوراك 
رويش و تقويت و استحكام رفرميسم سنديكاليستي مي گردد. آنچه در 
همين چند سال اخير در مورد بخش هائي از جنبش كارگري ايران رخ 

است مصداق بارز همين حكم است. كارگران راننده شركت واحد در داده 
تهران زير فشار شدت استثمار و بي حقوقي هاي سرمايه داري در تدارك 
اتحاد براي مبارزه و تحميل خواسته هاي خود بر دولت سرمايه داري 
بودند، تا اين جا فقط سخن از مبارزه عليه سرمايه است اما درست در 

كه سر و كله سنديكاليسم نيز پيدا مي شود. فعالين همين جا است 
سنديكاليست مدت ها براي مهار طغيان كارگران تالش مي كنند و شروع 
اعتراض و اعتصاب را به مجوز قانوني دولت سرمايه داري و تشكيل 
سنديكاي قانوني موكول مي نمايند. فشار خشم و عصيان كارگران، 

نشيني و قبول آغاز اعتصاب مي كند. سنديكاليست ها را مجبور به عقب 
آنان مجبور مي شوند كه حتي سنديكا را بدون دريافت جواز دولتي برپاي 
دارند. اين حوادث روي مي دهد اما سنديكاليست ها در همان حال كه 
خود از زمين و آسمان در معرض هجوم دولت هار سرمايه اند باز هم بر 

ايه اصرار مي ورزند. از همه راه اصل توسل به نظم و قانون و حقوق سرم
هاي ممكن به كارگران القاء مي كنند كه بايد مبارزه آنان قانوني و در 
حصار توافق با سرمايه داران و دولت سرمايه داري باشد. عين همين حكم 
در مورد سنديكاليست ها و رويكرد سنديكاليستي فعال در عرصه مبارزات 

لمان و نهادهاي مشابه صدق مي كند. كارگران هفت تپه، كانون صنفي مع
نكته ديگر مكمل اين توضيح آن است كه عدول موردي فعالين 
سنديكاليست در ايران از رعايت احكام و مقررات دولت سرمايه داري يا 
قواعد جنبش سنديكاليستي را نبايد به حساب تندنس ضد سرمايه داري 

ست سنديكاليستي آشناي آنان يا تمايز سنديكاليسم ايراني با رفرميسم را
اين » حياي بي بي از بي چادري اوست« جهاني گذاشت. به گفته معروف 

توحش و سفاكي دولت بورژوازي در ايران از يك سوي و فشار سركش 
اعتراض و مبارزه كارگران در سوي ديگر است كه حتي سنديكاليسم را هم 

صادره دولتي اباء ناگزير مي كند تا اينجا و آنجا از قبول مطلق دستورات 
ورزد. پاسخ اين سؤال را در همين جا جمع و جور كنيم. هدف از همه اين 
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توضيحات آن بود كه سنديكاليسم و جنبش سنديكاليستي در هر شكل و 
زير هر نام و در هر كجاي دنيا نه فقط متكي به آگاهي طبقاتي ضد كار 

بلكه اساساً از مزدي و مبارزات ضد سرمايه داري توده هاي كارگر نيست 
وراي جايگزيني اين آگاهي و مبارزه با كوه عظيم توهم پردازي ها و مسخ و 
تحريف بافي هاي منبعث از ملزومات ماندگاري نظام سرمايه داري است كه 

  پايه هاي مقبوليت خود را مستقر مي سازد.  
داري مذهبي در ايران را با  ارتباط ساختار قدرت سياسيِ سرمايه -س

  كنيد؟ اي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي ميه روش
  

ويژگي قدرت سياسي سرمايه در ايران ديكتاتوري هار و سركوبگر پايدار: 
آن عليه هر جنب و جوش اعتراضي توده هاي طبقه كارگر است. يك 
مسأله مهم در اينجا ويژگي هاي خاص سازماندهي اين قدرت سياسي و 

كوبگري سرمايه عليه جنبش كارگري چگونگي به كارگيري ظرفيت سر
است. مذهب طبيعتاً سالح قتاله هولناكي است كه در اين گذر و به طور 
اخص در قلمروهائي مانند زن ستيزي و آپارتايد جنسي و سلب هر نوع 
حقوق اوليه زنان، شستشوي مغزي و مسخ و متحجرسازي گروه هائي از 

ل توجه لومپن پرولتاريا، شهروندان حتي كارگران و به ويژه جمعيت قاب
سازماندهي فاشيستي قلع و قمع مبارزات كارگران و مانند اين ها از آن 
استفاده مي شود، اما مسأله بسيار مهم همان ساختار و داربست سازماندهي 
قدرت دولتي سرمايه عليه جنبش كارگري است. جمهوري اسالمي به طور 

ياسي عصر است. در اينجا قطع يكي از سازمان يافته ترين رژيم هاي س
ديكتاتوري بوروكراتيك پليسي سرمايه با ساختار ميليتاريستي و 
سازماندهي فاشيستي قواي سركوب و همه اين ها با نظم توليدي و مالكيت 
سرمايه ها به طور بسيار اندروني و انداموار به هم عجين است. سپاه 

، شوراهاي اسالمي پاسداران، ارتش، پليس، نيروي بسيج، وزارت اطالعات
شهر و روستا و ده ها نهاد و سازمان پليسي، ميليتاريستي ديگر به صورت 
شبكه اي اختاپوسي و سراسري و در هم تنيده كليه فعل و انفعاالت زيست 
اجتماعي طبقه كارگر را به سبعانه ترين شكل كنترل مي كنند، همين 

راست هاي صنعتي و نهادها در عين حال مالكيت عظيم ترين انحصارات و ت
مالي را در اختيار دارند، كل اين ساختار و سازمانيابي در نقش ماشين قهر 
سرمايه عليه جنبش كارگري عمل مي كند. سركوب طبقه كارگر توسط 
اين دستگاه پيچيده سراسري و جهنمي به دو شكل به طور همزمان و به 

كارگران عليه شدت صورت مركب و متزايد انجام مي گيرد. اوالً هر اعتراض 
استثمار و عليه هر سطح بي حقوقي معيشتي يا سياسي و اجتماعي در هم 
كوبيده مي شود. ثانياً و به تبع همين سركوب سطح انتظارات و مطالبات 
كارگران مدام به قهقرا سوق داده مي شود. بحث فقط بر سر اعمال قهر 

اين است كه  نظامي رژيم عليه اعتصابات و اعتراضات نيست، سخن از
حاكميت فراگير و سراسري خفقان پليسي و فاشيستي نوعي فضاي يأس و 
تسليم و استيصال را بر زندگي توده هاي كارگر مسلط مي گرداند. فضائي 
كه بارقه اميد به حيات در آن خاموش است، روزنه اي به پيروزي پيكار در 

ز هم پاشيده و آن باز نيست، شرائط همدلي و همراهي و همصدائي در آن ا
ويران است. اعتماد بردگان مزدي به حركت جمعي و شانس موفق بودن 

سال با توسل  30آن بسيار تنزل پيدا مي كند. جمهوري اسالمي در طول 
به تمامي مكانيسم هاي ممكن كوشيده است تا جنبش كارگري را در 
درون چنين نوعي از ساختار حيات اجتماعي شمع آجين سازد. در چنين 
وضعي پيدا است كه مبارزه كارگران هر چه بيشتر حالت تدافعي به خود 
مي گيرد، سطح انتظارات هر چه هولناك تر پائين مي آيد، راه نفوذ 
رفرميسم راست سنديكاليستي هموارتر مي گردد، اجبار به تمكين در 
مقابل صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داري شاخ و برگ مي كشد و قدرت 

  قاتي كارگران افت مي كند.مبارزه طب
به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  -س

هاي  تواند به تشكل يابي كارگران و جنبش براي افزايش دستمزد مي
  اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل؟

  
مبارزه براي گرفتن حق تشكل تداعي كننده نوعي روايت پايدار: 

ستي و سنديكاليستي از امر متشكل شدن كارگران است. واقعيت اين رفرمي
است كه كارگران بايد جنبش خود را سازمان دهند و اين سازمانيابي را بر 

نظام سرمايه داري تحميل كنند. رفرميسم چپ و راست تاريخاً از مبارزه 
براي گرفتن حق تشكل صحبت كرده است. معناي اين سخن آن است كه 

بايد از دولت سرمايه داري خواستار قبول حق تشكل خويش شوند  كارگران
و اين تشكل را حتماً به دار قانونيت و نظم سرمايه آويزان سازند. اين دقيقاً 
مبين همان نگاه سنديكاليستي و سرمايه پرستانه به مسأله متشكل شدن 
كارگران است. براي جنبش ضد سرمايه داري موضوع از بيخ و بن متفاوت 
است. از منظر اين رويكرد متشكل شدن حق مفروض، مسلم، بدون هيچ 
قيد و شرط و آزاد از نياز به هر نوع گفتگو است. درست به همان گونه كه 
مبارزه طبقاتي جبر زندگي توده هاي كارگر در سيطره نظام كارگركش 
سرمايه داري است متشكل شدن كارگران براي اين مبارزه يا در واقع پيكار 

حد و سازمان يافته آنان عليه سرمايه داري نيز جزء اليتجراي جريان مت
حيات اجتماعي و جدال طبقاتي آنان است. نه براي مبارزه عليه سرمايه 
نيازي به كسب تكليف و گرفتن مجوز از نظام بردگي مزدي هست و نه 
بذل مساعي و اهتمام به سازمان دادن اين مبارزه امري است كه انجام آن 

اج رجوع به قانونيت و جواز توافق سرمايه باشد. به اين ترتيب من و محت
مبارزه براي حق « بسياري از فعالين ضد كار مزدي اصطالح معروف 

را نوعي بدعت رفرميستي تلقي مي كنيم و بر اين باوريم كه آنچه » تشكل
در پيش پاي توده هاي كارگر قرار دارد نه مبارزه براي حق تشكل بلكه 

شدن براي مبارزه عليه سرمايه و بنياد نظام بردگي مزدي است. در  متشكل
مورد بخش ديگر سؤال كه به مكان و موضوعيت مبارزه براي دستمزد در 
پروسه سازمانيابي طبقه كارگر مربوط مي شود به طور مختصر به چند 
نكته اشاره مي كنم. متشكل شدن كارگران به طور كلي و در جامعه ايران 

مشابه به طور خاص يك مقوله بوروكراتيك و فرماليستي نيست  و جوامع
كه مثالً عده اي بيانيه اي صادر كنند، اساسنامه اي بنويسند و از كارگران 
بخواهند كه حول اين اساسنامه تشكل خود را پايه گذاري كنند. بالعكس 
متشكل شدن پروسه بسيار پيچيده، دشوار، سنگالخي و پر پيچ و خمي 

بايد در متن مبارزات جاري كارگران صورت گيرد. مبارزه براي  است كه
دستمزد به طور معمول فراگيرترين و گسترده ترين حوزه پيگيري اين 
هدف است. زيرا كه پيكار عليه سطح نازل بهاي نيروي كار وسيع ترين 
بخش كارزار روزمره توده هاي كارگر عليه سرمايه داران و دولت سرمايه 

يل مي دهد. فراموش نكنيم كه روند وقوع اعتراضات، داري را تشك
تجمعات، تحصن ها، اعتصابات و خيزش ها در همان حال روند گردائي 
مصالح و  مالط و ارتباطات و امكانات و ملزومات سازمانيابي جنبش 
كارگري است. در دل همين فرايند است كه مي توان و بايد سنگ بناي 

اعمال قدرت متحد و متشكل طبقاتي عليه تشكل را مستقر كرد و ساختار 
بردگي مزدي را معماري و معمور نمود. جدال مستمر كارگران عليه  بهاي 
فروش شبه رايگان نيروي كار و مبارزه براي افزايش هر چه بيشتر 
دستمزدها به همين دليل مكان بسيار مهم و تعيين كننده اي را در تحقق 

مي نمايد. نكته ديگري كه در همين رابطه پروسه سازمانيابي كارگران ايفاء 
حائز بيشترين اهميت است، تفاوت اساسي ميان درك گرايشات اجتماعي 
مختلف درون جنبش كارگري از مسأله مبارزه براي دستمزد و تأثير 
مستقيم و ناگزير اين تفاوت ها بر روي سياست و برنامه كار رويكردهاي ياد 

ابي كارگران است. احزاب و محافل طيف شده در رابطه با موضوع سازماني
رفرميسم چپ اعم از مماشات جوي يا ميليتانت به اين دليل كه جنبش 
كارگري را در حالت خودجوش و واقعي خود جنبشي ترديونيوني و 
بورژوائي تلقي مي كنند!! ميان مبارزه كارگران براي افزايش دستمزد و رفاه 

راي سوسياليسم و نابودي سرمايه داري اجتماعي و مانند اين ها با مبارزه ب
ديوار چين مي كشند. از ديد آنان جنبش افزايش دستمزد جنبشي صنفي، 
رفرميستي و بورژوائي!! است و الجرم ظرف تشكيالتي متناظر با ملزومات 
تحقق آن نيز بايد سنديكا و سازمان هاي صنفي باشد. نگاه رويكرد ضد 

طبقه كارگر به اين موضوع از بيخ و بن  سرمايه داري و براي لغو كار مزدي
با آنچه احزاب ابوابجمعي رفرميسم چپ مسالمت جوي يا ميليتانت مي 
پندارند متفاوت و در واقع متعارض است. به نظر من و بيشتر فعالين اين 
جنبش، تمامي اشكال پيكار طبقه كارگر از مبارزه براي افزايش مزدها و 

شت يا رفاه اجتماعي گرفته تا ستيز براي ارتقاء هر چه باالتر سطح معي
حصول آزادي هاي سياسي و حقوق مدني و رفع تبعيضات جنسي يا الغاء 
كار كودكان و بهبود محيط زيست و تمامي قلمروهاي ديگر، همه و همه 
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بايد اجزاء پيوسته يك جنبش عظيم سراسري طبقاتي ضد سرمايه داري و 
ي شوند و با اين منظر و دريافت و براي محو كامل نظام بردگي مزدي تلق

دورنما مورد توجه قرار گيرند. درست به همين دليل در رابطه با مسأله 
خاص مبارزه براي افزايش دستمزد به طور مثال سخن فعالين ضد سرمايه 
داري اين است كه اين مبارزه بايد شيرازه حيات سرمايه، روند توليد اضافه 

كار اضافي و افزايش هر چه بيشتر كار ارزش، كاهش هر چه سهمگين تر 
الزم توده هاي كارگر را بستر عبور خود سازد. براي اين كار بايد هر چه 
متحد تر و متشكل تر عليه سرمايه اعمال قدرت كرد. بايد اين قدرت و 
امكانات اعمال آن را هر چه عظيم تر فراهم آورد. مطالبات ما بايد سنگر 

ش طبقه مان براي عقب راندن هر چه بيشتر هميشه مشتعل و توفنده جنب
نظام سرمايه داري و پيشروي هر چه نيرومندتر ما در خاك حيات سرمايه 
و موجوديت رابطه توليد اضافه ارزش باشد. رويكرد ضد سرمايه داري با 
چنين نگاهي به مسأله مبارزه براي باال بردن دستمزدها طبيعي است كه 

ه را نيز در سازمانيابي ضد سرمايه داري و راه تحقق و توسعه اين مبارز
  شورائي و سراسري توده هاي كارگر دنبال مي كند. 

در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  -س
نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالباً از شمول قانون كار خارج هستند ، 

مستقل ، از چه مبارزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكل هاي كارگري 
  راه هايي بايد پيش برود؟ 

   
ما در فازي از تاريخ حيات سرمايه داري به سر مي بريم كه ماهي پايدار: 

هاي صيد شده توسط كارگران نروژي به طور روزمره با ناوگان حمل ماهي 
از درياي شمال وارد اقيانوس اطلس مي گردد و از آنجا تنگه جبل الطارق، 

رعه سوئز، درياي احمر، باب المندب و اقيانوس هند را درياي مديترانه، ت
پشت سر مي گذارد تا در آن سوي جهان با نيروي كار ماوراء ارزان دختران 

ساله سنگاپوري، چيني و فيليپيني بسته بندي شود و  6كارگر گرسنه 
روزهاي بعد در بازار داخلي اتحاديه اروپا يا هر نقطه ديگر دنيا به فروش 

طي از استمرار استيالي نظام كارگركش و بشريت برباددهي كه رسد. شرائ
در دل آن سرمايه داران عظيم ترين تراست هاي صنعتي و مالي مستقر در 
اروپاي غربي و شمالي بسيار راحت، بدون هيچ دغدغه، با توافق و همدلي و 
هماهنگي جامع االطراف اتحاديه هاي كارگري روز روشن كارگران داراي 

سابقه كار و استثمار شدن را اخراج  مي كنند و در يك چشم به سال ها 
هم زدن جاي آن ها را با نيروي كار شبه رايگان كارگران چيني و 
سنگاپوري و جاهاي ديگر پر مي سازند. اگر بخواهيم از اين قبيل 

من كاغذ  70رويدادهاي روزمره دنياي سرمايه داري صحبت كنيم مثنوي 
وضوح بانگ مي زنند كه مبارزه توده هاي كارگر نه  شود. اين داده ها به

نفره كه حتي در شركت هاي  10نفره و  5فقط در وسعت كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي چند صد نفري هم به صورت ايزوله و محدود و بدون پيوند 
خوردن سراسري به شدت آسيب پذير است و چشم انداز روشني براي 

ار نمي تواند داشته باشد. براي لحظه حصول نتيجه يا حداقل نتايج ماندگ
اي به آنچه در طول اين چند سال در جامعه ايران گذشته است نگاه كنيم. 

واحد بزرگ و متوسط صنعتي تعطيل شده است،  600سال  2در فاصله 
سرمايه داران در جستجوي سودهاي نجومي تر سرمايه هاي خود را از 

رسودتر منتقل نموده اند، آنان حوزه هاي كم سودتر به قلمروهاي بسيار پ
ميليون كارگر را بيكار نموده و به جمعيت  2براي تحقق اين هدف بيش از 

چندين ميليوني بيكاران قبلي اضافه كرده اند، كارگران اخراجي اين 
مؤسسات زمين و زمان را در اعتراض و ضجه و فرياد خويش غرق ساخته 

. جنبش هاي نسبتاً وسيعي در اند اما فريادشان به هيچ كجا نرسيده است
مراكزي مانند نيشكر هفت تپه، شركت واحد اتوبوسراني، مؤسسه عظيم 
توليد الستيك البرز، لوله سازي اهواز و گسترده تر از همه مدارس و مراكز 
آموزشي سراسر كشور ( مبارزات معلمان) سر بلند كرده است اما هيچ كدام 

خود قادر به حل هيچ مشكلي در وسعت توان و محدوده ابراز قدرت 
نگرديده اند. اين معضل طبيعتاً خاص طبقه كارگر ايران و جنبش كارگري 
درون جامعه ما نمي باشد، در سطح بين المللي نيز شاهد وجود و نقش 
بازي وسيع آن هستيم. طغيان موج بحران سرمايه در ماه هاي گذشته 

پيش عريان ساخت. با چهره اين معضل هميشگي و حاد را باز هم بيش از 
  چشم باز شاهد بوديم كه حتي مبارزه چندين هزار نفري كارگران در اين يا 

  

  
  

آن تراست بزرگ صنعتي ممالك غربي به تنهائي قادر به دفع هيچ سطحي 
از تهاجم سبعانه سرمايه داران نشد و انفجار موج بيكارسازي ها را در هيچ 

تمامي اين شواهد گوياي اين حقيقت كجا و به هيچ ميزاني به بند نكشيد. 
بارز هستند كه در شرائط موجود دنيا تشكل چند نفري كارگران در اين يا 
آن مركز كار حتي با فرض مقدور بودن و آزاد بودنش به طور واقعي راه به 
جائي نمي برد. توده هاي كارگر در هر كدام از ممالك دنيا احتياج به 

اري دارند. تشكلي كه كارگران را حول تشكل هاي سراسري ضد سرمايه د
مطالبات ضد سرمايه داري و به صورت شورائي به هم پيوند زند، قدرت 
پراكنده آن ها را متحد سازد و اين قدرت را عليه سرمايه اعمال نمايد. مثل 
روز روشن است كه كارگران روند سازمانيابي خود را از درون مراكز كار، در 

ويش و در كارخانه و كارگاه و محلي كه استثمار محل فروش نيروي كار خ
مي شوند آغاز مي كنند. در همين جا است كه دست در دست هم مي 
نهند و سنگ بناي تشكل خود را استوار مي سازند اما صرف متشكل شدن 
در اين محدوده، هيچ قدرت تعيين كننده و نقش آفريني به كارگران 

حميل مطالباتشان حتي نازل ترين تفويض نمي كند و هيچ تضميني براي ت
و ابتدائي ترين اين مطالبات بر طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داري به 
آنان نمي دهد. كارگر الستيك البرز بدون حمايت سازمان يافته و مؤثر و 
ضد كار سرمايه داري كارگران نفت و ذوب آهن و حمل و نقل و آب و برق 

ر بخش هاي طبقه كارگر نمي تواند از و مدارس و بيمارستان ها و ساي
تعطيل شدن كارخانه و بيكارسازي خويش توسط سرمايه داراي جلوگيري 
نمايد. اين حكم در جامعه ما حتي در رابطه با كارگران بخش هاي پايه اي 
و كليدي اقتصاد نيز به تمام و كمال صدق مي كند. كارگر نفت و ذوب 

ر چهارديواري محدود همبستگي هاي آهن و توده وسيع معلم جامعه نيز د
درون حوزه كار خويش شانس بسيار زيادي براي غلبه بر موج تهاجمات 

  سرمايه ندارند. 
با توجه به همه اين نكات باور من و فعالين ضد سرمايه داري و براي لغو 
كار مزدي آن است كه تنها راه درست سازمانيابي كارگران تالش جامع 

كارگري در همه مراكز كار و توليد براي ايجاد  االطراف فعالين جنبش
تشكل سراسري شورائي ضد سرمايه داري توده هاي كارگر است. در همين 
جا به اين نيز اشاره كنم كه كارگران در سراسر ايران و در تمامي كارخانه 
ها و مراكز كار مطالبات مشترك و يكساني دارند. افزايش هر چه بيشتر 

بهاي نيروي كار با محصول كار و توليد ساالنه كل طبقه دستمزدها و پيوند 
كارگر و بر پايه اختصاص عظيم ترين سطح اين محصول به معيشت و رفاه 
اجتماعي كارگران، بهداشت و دارو و درمان رايگان و كارساز و كافي، 
آموزش رايگان در همه سطوح، محو هر نوع قرارداد موقت كار، مسكن 

دستمزد به كل بيكاران در سطح كارگران شاغل،  مدرن رايگان، پرداخت
برخورداري كليه زنان خانه دار كارگر از حقوق يك كارگر شاغل، مراقبت و 
تأمين زندگي پيران و معلوالن به صورت كامالً رايگان، رفع كليه تبعيضات 
جنسي و پايان دادن به هر نوع ستمكشي مضاعف زنان، آزادي هاي بي قيد 

مانند اين ها خواست هاي مشترك كل طبقه كارگر و شرط سياسي و 
است. اين ها مواد مختلف مطالباتي است كه سازمانيابي سراسري طبقه 

  كارگر بايد و مي تواند حول آن ها صورت گيرد. 
آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكل هاي مستقل كارگري مي  -8

  تواند معنايي داشته باشد؟
  
يخ سرمايه داري ايران به حداقل دستمزد موسوم آنچه در تار پايدار: 

گرديده است صرفاً سطحي از بهاي نيروي كار است كه دولت سرمايه داري 
بر سينه كش سركوب مستمر و بسيار جنايتكارانه جنبش كارگري بر طبقه 
كارگر تحميل كرده است و مي كند. حد متوسط نرخ استثمار در ايران در 
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باالتر است. به بيان ديگر كارگر ايراني در قبال  درصد 1200شرائط روز از 
تومان ارزشي كه توليد مي كند در بهترين حالت فقط يك تومان  12هر 

آن را زير نام دستمزد دريافت مي دارد. چرا چنين است و چگونه دولت هار 
و درنده اسالمي سرمايه داري مي تواند چنين سطح نازلي از بهاي نيروي 

هاي كارگر تحميل كند پاسخ آن را صرفاً بايد در سالخي كار را به توده 
جامع االطراف مبارزات طبقه كارگر، در جلوگيري از هر نوع سازمانيابي 
جنبش كارگري، در مستولي ساختن رعب و وحشت و دهشت بر فضاي 
زندگي و كار و مبارزه توده هاي كارگر جستجو نمود. حداقل دستمزد به 

ارزه توده هاي كارگر با سرمايه داران و نظام بردگي طور واقعي در ميدان مب
مزدي تعيين مي گردد و پيداست كه هر چه سطح اين مبارزه نازل تر 
باشد، هر چه مبارزات كارگران پراكنده تر و ضعيف تر و فرومانده تر باشد، 
هر چه جنبش كارگري در سازمان يافتگي طبقاتي و ضد كار مزدي خويش 

اشد به همان اندازه نيز بهاي نيروي كار پائين تر و نازل مستأصل تر مانده ب
تري را تحمل خواهد كرد. نوع فرمولبندي سؤال حاضر البته اين شائبه را 
القاء مي كند كه اگر مثالً پاره اي تشكل هاي سنديكاليستي در جامعه 
پديد آيد، اگر جنبش كارگري از نوعي سازمانيابي سنديكاليستي برخوردار 

اگر كارگران از درون سازمانيابي اتحاديه اي امكان انعقاد قراردادهاي گردد، 
دستجمعي كار را پيدا كنند، در آن صورت تعيين حداقل دستمزد هم 
معني دار خواهد شد! و البد چنان حداقلي از دستمزد عادالنه نيز خواهد 

ماع بود! من با اين استنتاج مخالفم. آنچه در چنين شرائطي و با حضور و اج
اين مؤلفه ها تعيين مي گردد سطحي از بهاي نيروي كار خواهد بود كه بر 
پايه مصالح و منويات سودآوري هر چه افزون تر سرمايه و در چهارچوب 
توافق جنبش سنديكاليستي مدافع نظام بردگي مزدي با سرمايه داران، 
تعيين و بر توده هاي كارگر تحميل مي شود. پيداست كه همين ميزان 
دستمزد هم برآيند آرايش قواي طبقاتي ميان كارگران و نظام سرمايه 
داري در شرائط روز خواهد بود اما با اين قيد كه جنبش كارگري در اسارت 
رفرميسم راست سنديكاليستي و به دليل مصادره توان پيكار ضد كار مزدي 
خود توسط رفرميسم از اعمال قدرت طبقاتي عليه سرمايه و الجرم از 

حميل قدرتمندانه بهاي نيروي كار خود بر سرمايه داران و دولت سرمايه ت
داري عاجز مانده است. براي اينكه تعيين بهاي نيروي كار هم از حالت 
فاجعه بار كنوني مسلط بر جنبش كارگري و هم از مخاطرات توافق 
سنديكاليستي بر حذر ماند تنها راه، متشكل شدن كارگران حول منشور 

پايه اي خويش، به صورت شورائي و ضد سرمايه داري و با افق  مطالبات
  نابودي تماميت بردگي مزدي است.

نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در باره  -س
رابطه اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري ( يا كار مزدي) 

  مطرح است ، چيست؟ 
  

  
     

مي دانم كه منظور سؤال كدام فعالين كارگري است اما دقيقاً نپايدار: 
آنچه در طول دهه اخير در جامعه ما و در حول و حوش جنبش كارگري 
روي داده است بروز سطحي از حدت كشمكش ميان دو رويكرد عميقاً 
متفاوت و متعارض مربوط به اين جنبش بوده است. در يك سوي اين 

راي لغو كار مزدي طبقه كارگر قرار كشمكش رويكرد ضد سرمايه داري و ب
دارد و در سوي ديگر آن كل طيف رفرميسم راست و چپ ايراني از حزب 
توده و سنديكاليست هاي پيشينه دار توده اي گرفته تا هواداران خارج 
كشوري آن ها و از احزاب و محافل چپ در خارج تا ابوابجمعي آن ها در 

ار روشن و نسبتاً وسيعي دارد. تا داخل هستند. رويكرد نخست ادبيات بسي
جائي كه به موضوع سؤال و بحث اتحاديه هاي كارگري مربوط مي شود، 
جنبش اتحاديه اي را جنبشي در راستاي كفن و دفن و خاكسپاري هر 
جنب و جوش ضد سرمايه داري و براي نابودي بردگي مزدي مي داند و 

ر انحالل هر چه گسترده سازمانيابي سنديكاليستي توده هاي كارگر را بست
تر طبقه كارگر در باتالق مصالح و ملزومات ماندگارسازي سرمايه تلقي مي 

كند. اين رويكرد همزمان حزب بازي رايج چپ را به عنوان بدعت تاريخي 
سوسيال دموكراسي و استمرار آن در شعبات عديده سوسياليسم بورژوائي 

تسلط همه اين ها بر جنبش  از اردوگاهي گرفته تا غيراردوگاهي و ميراث
كارگري ارزيابي مي نمايد و اين پديده را به عنوان رويه ظاهراً متفاوت اما 
در واقع مكمل سنديكاليسم آماج انتقاد قرار مي دهد. رويكرد ضد كار 
مزدي براي سازمانيابي شورائي و ضد سرمايه داري توده هاي كارگر تالش 

قعي كمونيستي و ماركسي راه حل مي كند و اين نوع تشكل را بديل وا
  هاي آشناي دو تشكيالتي حزب و اتحاديه هاي كارگري مي بيند.     

را در   رابطه فعاالن چپِ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران -س
  حال حاضر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
عبارت فعاالن چپ بسيار عام است و اگر نيروهائي مانند حزب توده پايدار: 

و اكثريت فدائي و همانندان را به درستي از دائره شمول آن پاك كنيم باز 
هم با طيف گسترده اي مركب از انواع محافل و احزاب و رويكردها و 

فاقد بار » فعاالن چپ« جريانات مواجه خواهيم بود. از اين مهم تر عبارت 
 طبقاتي مشخص است و آنچه در ادبيات سياسي ما يا دنيا به نام چپ

معروف شده است معجون شله قلمكاري از تندنس هاي به هم تنيده 
طبقاتي است كه يك سر آن در عمق بدترين اشكال سوسياليسم بورژوائي 
قرار دارد و سر ديگرش به كمونيسم ماركسي و لغو كار مزدي ختم مي 
گردد. همه اين ها با تمامي دنياي تضادها و تعارضاتشان زير نام چپ قرار 

مي سازد فقط داعيه » همنام« د و ظاهراً آنچه آن ها را با هم مي گيرن
برخي باورهاي مكتبي و ايماني غرق در دنياي روايت پردازي ها و 
تفسيربافي هاي توخالي است. با اين توضيح من پاسخ سؤال را حول نقش 
محافل موسوم به چپ در خارج كشور در رابطه با سير رويدادهاي داخل 

مركز مي سازم. اين نقش را مي توان در دو حوزه تلخيص جامعه ايران مت
كرد. حوزه نخست برگزاري آكسيون هاي پراكنده ضد رژيمي و فراطبقاتي 
فاقد بار همبستگي ضد سرمايه داري با مبارزات جاري توده هاي كارگر 
ايران است. حوزه دوم آكسيون پردازي هائي است كه زير نام حمايت از 

مي گيرد. هيچ كدام از اين دو، هيچ كمك مؤثري به  جنبش كارگري انجام
مبارزات توده هاي كارگر در داخل نيستند اما دومي سواي بي تأثير بودنش 
به ميزان زيادي گمراه كننده نيز مي باشد. آنچه در اين راستا و زير اين نام 
انجام مي گيرد عمدتاً آويختن به دار رؤساي اتحاديه هاي كارگري مزدور 

يه جهاني و التماس از آنان براي ارسال اين يا آن عريضه به حضور سرما
دولتمردان جالد و دژخيم سرمايه داري ايران است. اين اقدامات به طور 
معمول با دنيائي توهم آفريني و گمراه سازي و القاء تحريف در اذهان توده 

گويا  هاي كارگر همراه بوده است. به كارگران اين گونه تلقين مي شود كه
امثال گاي رايدر و سرمايه داران صفه نشين ديوانساالري اتحاديه اي به 
راستي دوست و دلسوز و همراه آنان هستند!!! گويا واقعاً شكوائيه نويسي 
كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري يا هر نهاد ديگر رفرميسم راست 
سنديكاليستي با هدف تخفيف شدت استثمار و كاهش بي حقوقي هاي 

مه نوعي توده هاي كارگر ايران صورت مي گيرد. پيداست كه بخش هاي ه
مختلف بورژوازي جهاني از اين توهمات به عنوان سكوئي براي ستيزهاي 
دروني خود استفاده مي كنند و در اين راستا جنبش كارگري است كه 
بازنده اصلي مي گردد. در طول چند سال گذشته بخش وسيعي از اين 

ها و بستن دخيل به اتحاديه ها اساساً با هدف تقويت  آكسيون پردازي
رويكرد راست سنديكاليستي در ايران و منزوي ساختن كمونيسم لغو كار 
مزدي و رويكرد ضد سرمايه داري طبقه كارگر صورت گرفته است. اين ها 
كارنامه محافل چپ در خارج از ايران است، به نظر ما به جاي اين كارها 

اي كارگر دنيا روي كرد، با مبارزات روزمره آن ها آميخت، در بايد به توده ه
هر كجاي جهان يك كارگر كمونيست انترناسيوناليست  بود و در درون 
جنبش جاري كارگران فعال شد، ايفاي نقش كرد،همدوش و همراه 
همزنجيران كارگر عليه سرمايه پيكار كرد، براي تقويت و تحكيم رويكرد 

توان خود را به كارگرفت. تنها در اين راستا و از  ضد سرمايه داري همه
درون چنين كارزاري است كه مي توان حمايت مؤثر عملي توده هاي 
كارگر دنيا از مبارزات روز طبقه كارگر ايران را شالوده ريزي كرد و راه 
واقعي همبستگي انترناسيوناليستي طبقه كارگر بين المللي را هموار 

  ساخت.
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ارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه ارزيابي رابطه جنبش ك-س
  مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد؟

  
اگر مراد از جنبش هاي اجتماعي جنبش هاي داراي اهداف واقعي پايدار: 

انساني، آزاديخواهانه، حق طلبانه يا خيزش هاي عليه مظالم و بي حقوقي 
وجود است پيداست كه اين جنبش ها و خيزش ها و تبعيضات و جنايات م

ها همگي قلمروهاي بسيار پيوسته و اندروني جنبش كارگري خواهند بود. 
تئوري تفكيك جنبش هاي موسوم به اجتماعي از جنبش كارگري، ساخته 
و پرداخته رفرميسم راست و چپ در سطح جهاني است. موضوع را اندكي 

شكال بي حقوقي و ستمكشي و سيه توضيح دهيم. ريشه استثمار و كليه ا
روزي هاي موجود جهان در عمق رابطه خريد و فروش نيروي كار و 
موجوديت نظام بردگي مزدي قرار دارد. اين سرمايه داري است كه تمامي 
تبعيضات جنايتكارانه ميان زن و مرد را به بخشي از ساختار نظم توليدي و 

مبارزه عليه زن ستيزي و مدني و سياسي خود تبديل كرده است. براي 
استثمار و بي حقوقي مضاعف زنان نمي توان به نبش قبر نظام فئودال 
مشغول شد و از فورماسيون هاي اجتماعي اعصار گذشته تاريخ بازخواست 
كرد! كار كودكان پديده حي و حاضر و سرشتي مناسبات بردگي مزدي 

ايه و شكل است، ديكتاتوري در هر نقطه دنياي عصر ديكتاتوري سرم
اجتناب ناپذيري از برنامه ريزي نظم سياسي رابطه توليد اضافه ارزش است. 
مذهب در هر كجاي جهان كه ابراز وجود مي كند سالح قتاله سرمايه و 
هارترين دولت هاي نظام بردگي مزدي است. آلودگي محيط زيست از بيخ 

سيسم و و بن محصول روند روزمره بازتوليد سرمايه در جهان است. را
تبعيضات قومي و تمامي اشكال ديگر شرارت و سبعيت و جنايت، همه و 
همه مولود شوم و قهري نظام سرمايه داري مي باشند. نكته بسيار مهم 
ديگر در همين رابطه آرايش طبقاتي جهان موجود است. واقعيت اين است 
كه اكثريت عظيم سكنه كره زمين از قلب عظيم ترين قطب هاي صنعتي 

يا گرفته تا دورترين روستاهاي آفريقا توده فروشنده نيروي كارند. در زير دن
چتر استيالي اين نظام و با چنين آرايش طبقاتي تفكيك حوزه هائي از 
اعتراض سياسي، حقوقي و مدني انسان ها از قلمرو حضور و دخالت و پيكار 

ن جنبش طبقه كارگر امري از هر لحاظ نادرست و در راستاي تكه پاره كرد
كارگري به نفع نظام سرمايه داري است. تفكيك پديده موسوم به جنبش 
هاي اجتماعي از جنبش كارگري، بسته بندي اين جنبش ها در قالب هاي 
دموكراتيك!! و تهي ساختن آن ها از بار و محتوا و جهت گيري عملي ضد 
كار مزدي در واقع محصول تالش احزاب طيف سوسياليسم بورژوائي و 

سيونال چپ و ضد امپرياليست هاي خلقي براي تبديل جنبش كارگري نا
به نيروي پيشمرگ و تسمه نقاله دموكراسي طلبي بورژوائي و در نهايت 
استقرار سرمايه داري دولتي بوده است. مروجان و مبلغان تئوري تفكيك، 
اوالً بي حقوقي ها و جنايات و بشرستيزي هاي موجود دنيا را حاصل 

ظام سرمايه داري و محصول شوم رابطه توليد اضافه ارزش نمي استيالي ن
دانند و بر اين باورند كه به طور مثال تبعيضات جنسي، ديكتاتوري، فقدان 
آزادي هاي سياسي و حقوق مدني نه از اعماق موجوديت سرمايه داري كه 
از دل نظام هاي تاريخي پيشين سرچشمه مي گيرد و مبارزه با آنها نيز از 

رو پيكار عليه اساس كار مزدي به طور كامل مجزا و منفصل است!! قلم
صاحبان و مدافعان اين تئوري همچنين عظيم ترين بخش طبقه كارگر 
بين المللي را اساساً كارگر نمي دانند، آنان معلمان، پرستاران و جمعيت 
كثيري از نيروي كار غيرمولد دنيا را در كاتاگوري فراطبقاتي خاصي به نام 

و مانند اين اسامي جاسازي مي » جنبش انقالبي« حمتكشان، صف بندي ز
كنند. حاصل همه اين تئوري بافي ها فقط يك چيز است. اينكه اوالً همه 
جا اصالح طلبي مماشات جويانه يا ميليتانت بورژوائي جايگزين مبارزه ضد 
كار مزدي و راه حل هاي سرمايه ستيز كمونيسم لغو كار مزدي گردد و 

انياً جنبش كارگري ضد سرمايه داري طبقه كارگر در ورطه تشتت و ث
تفرقه و شقه شقه شدن هر چه بيشتر فرو رود. به نظر من آنچه در تقسيم 
بندي هاي رفرميسم چپ نام جنبش هاي اجتماعي مختلف به خود گرفته 
است عموماً حوزه هاي پيوسته و همگن جنبش ضد سرمايه داري طبقه 

جنبش كارگري جنبشي حاضر در همه عرصه هاي حيات كارگر هستند. 
اجتماعي عليه استثمار سرمايه داري و عليه همه بي حقوقي هاي و مظالم 
و جنايات اين نظام است. براي رفع كليه اشكال بي حقوقي ها بايد عليه 

سرمايه مبارزه كرد و هر كدام از اين حوزه هاي مبارزه را بايد به سنگري از 
  د جنبش سوسياليستي ضد كار مزدي تبديل كرد.    سنگرهاي متح

» هاي كارگري ايران استقاللِ جنبش و تشكل«ي  درك شما از مقوله -س
داري چيست؟ و به نظر شما جنبش  از دولت، احزاب و نهادهاي سرمايه

تواند روي  كارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي
  اب كند؟المللي حس هاي بين حمايت

  

  
  

در طول چند سال اخير گفتگوهاي مشروح، متنوع و در عين حال پايدار: 
بسيار همگن و همسوئي از سوي تمامي احزاب و محافل طيف رفرميسم 
چپ پيرامون استقالل تشكل هاي كارگري در گشت و گذار بوده است. 

از  همه اين جريانات از چيزي به نام تشكل مستقل از دولت و بعضاً مستقل
دولت و احزاب سخن گفته و مي گويند. سنديكاليست هاي راست خارج 
كشوري از مدافعان سرسخت تز دوم هستند و احزاب رفرميست چپ 
همگي حول تز نخست حلقه مي بندند و در باره آن جنجال راه مي اندازند. 
در باره گفتگوي دوم صحبت نمي كنم زيرا بسيار رسواتر و چندش بارتر از 

كه نيازمند بحث باشد. اما تشكل مستقل از دولت مورد ادعاي  آن است
احزاب رفرميسم چپ نيز سواي همان سنديكاليسم راست بسيار آشناي 
بين المللي هيچ چيز ديگر نيست. تمامي اتحاديه هاي كارگري دنيا خود را 
مستقل از دولت اعالم مي كنند و كم و بيش چنين هم هستند اما همين 

ا مغز استخوان در مصالح و منويات و سازو كارهاي حيات اتحاديه ها ت
سرمايه جهاني منحل هستند. تشكل مستقل از دولت بدون داشتن 
استقالل از نظام سرمايه داري سواي دروغ و توهم آفريني و گمراه سازي 
كارگران براي آويختن آنان به امامزاده هاي حافظ نظام بردگي مزدي هيچ 

ري مستقل از دولت يعني نوعي سنديكا كه در چيز نيست. تشكل كارگ
بهترين حالت از سنخ شوراهاي اسالمي كار و خانه كارگر و نهادهاي پليسي 
سرمايه براي سركوب توده كارگر نباشد و در باالي سر كارگران زير نام 
نمايندگي آنان براي تعيين بهاي نيروي كارشان با صاحبان سرمايه مذاكره 

يا اتحاديه اي كه كل مبارزات و اعتراضات و تضادها و كند، يعني سنديكا 
جنگ و ستيزهاي طبقه كارگر با سرمايه را در چهارچوب قبول سرمايه 
داري و دفاع از جاودانگي اين نظام گور و گم كند و به بند كشد، يعني 
تشكلي كه بر مبارزه ضد سرمايه داري طبقه كارگر چوب حراج فرود آرد و 

ا در پيچ و خم مذاكرات آشتي جويانه از هستي سرمايه كل اين مبارزه ر
ستيز خود تهي گرداند. آنچه كارگران بدان نياز دارند نه تشكل صرفاً 
مستقل از دولت كه سازمانيابي مستقل از كل نظام بردگي مزدي و از جمله 
دولت سرمايه داري است. اين نوع تشكل همان تشكل ضد سرمايه داري 

ي چپ نماي طرفدار تشكل مستقل از دولت سايه است كه رفرميست ها
  آن را به تير مي زنند. 

در مورد حمايت بين المللي از جنبش كارگري ايران و مكانيسم ها و عرصه 
هاي جلب اين حمايت نيز قبالً اشاره كردم كه رجوع به اتحاديه هاي 
كارگري و تقاضاي عريضه نويسي سران اين اتحاديه هاي براي دولتمردان 
درنده جمهوري اسالمي عالج هيچ دردي نيست. ما بايد در دل جنبش 
كارگري كشورهاي مختلف جاي پائي باز كنيم. بايد در مبارزات روز آنان 
فعاالنه مشاركت جوئيم. بايد همراه با فعالين ضد سرمايه داري اين جنبش 
ها براي عروج و بالندگي و تقويت و متشكل شدن رويكرد ضد سرمايه 

و براي رهائي مبارزات كارگران از زندان مرگ رفرميسم اتحاديه اي داري 
پيكار كنيم، تنها از اين طريق است كه مي توانيم سنگ بناي حمايت 
طبقاتي و انترناسيوناليستي و ضد سرمايه داري كارگران كشورها از طبقه 
كارگر ايران و حمايت جنبش كارگري ايران از مبارزات كارگران كشورها را 

  راهم سازيم.   ف
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  هاي  امير پيام پاسخ

  
  

پرويز قليچ خاني عزيز سردبير محترم نشريه آرش، با سالم  و خسته 
نباشيد. همانطور كه در جريان هستيد، پاسخ به سواالت زير مصادف شد با 

سي برآمد جنبش آزاديخواهانه مردم و وقوع يكي از مهمترين بحرانهاي سيا
ايران. تحوالت هفته هاي اخير قطعا تاثيرات زيادي بر مسايل و تحوالت 
جنبش كارگري خواهد داشت. اما تشخيص و شناخت اين تاثيرات و تبيين 
آنها در رابطه با جنبش حداقل براي من نيازمند زمان بيشتري است. 
بنابراين پاسخ ها را در همان سطح عمومي و بدون دخالت دادن تحوالت 

وني آماده  نمودم. همينجا اجازه مي خواهم به اطالع برسانم كه در اين كن
طبقه كارگر و جنبش توده « فاصله نظرم در باره بحران جاري را در مقاله 

طرح كردم كه در سايت هاي اينترنتي دردسترس خواننده »  اي حاضر
  عالقه مند مي باشد. 

  با تشكر و آرزوي شادي براي شما
  
  

كارگران درايران در چه مرحله » آگاهي طبقاتي«شما سطح به نظر  آرش:
  ايست؟

  
مشاهده مي شود » آگاهي طبقاتي«معموال دركي كه از مقوله  امير پيام:

دريافتي آكادميك است كه طبق آن پذيرش و اعالم اعتقاد به اصول فلسفه 
و اقتصاد و سياست ماركسيستي نشانه وجود آگاهي طبقاتي است. 

ضعف اين پذيرش نيز نشانگر سطوح پايين يا بااليي از همچنين شدت و 
» آگاهي طبقاتي«آگاهي طبقاتي مي باشد. اما معناي زنده و مادي و واقعي 

بسيار فراتر از اين برداشت هاي ايدئولوژيك شده قرار دارد. اگر چه آموختن 
و فراگيري نقد ماركسيستي جوهر و اساس آگاهي طبقاتي است و بقول 

ش سوسياليستي، كاپيتال و مانيفست كمونيست بايد كتب بزرگان جنب
روي ميز هر كارگري باشد، اما اين مساله به مبارزه بي وقفه و طبقاتي 
كارگران، هم براي بهبود زندگي شان در نظام سرمايه داري و هم براي 
رهايي قطعي آنان از اين نظام، پيوند خورده و در متن چنين مبارزه اي 

از ديدگاه مبارزه طبقاتي مي بينيم كه آگاهي طبقاتي قابل درك است. 
كارگران در ايران هم بلحاظ كيفي و عمق يابي، و هم بلحاظ كمي و 
گسترش آن  به تعداد هر چه بيشتري از كارگران پيوسته در حال رشد 
است. اين را مي توان در سير مبارزات جنبش نوپا و مستقل كارگري كه 

آغاز شد و  83يزش كارگران سقز در اول ماه مه پس از يك دوره ركود با خ
بر دوش مبارزات جسورانه سنديكاي كارگران واحد و سنديكاي كارگران 

) رشد و 88نيشكر هفت تپه جلو آمد و با نبرد درخشان اول ماه مه امسال(
قوام يافت ديد. در پنج سال گذشته آگاهي طبقاتي كارگران از هر نظر 

اول ماه مه امسال با حضور يكپارچه و رزمنده عمق و گسترش يافت و در 

پديدار شد. » قطعنامه كارگران ايران « تشكالت مستقل كارگري و با پرچم 
تعداد گسترده فعالين كارگري علني و دست اندر كار با پنج سال پيش 
قابل مقايسه نيستند. هر روز تعداد بيشتري از اين عزيزان جلوي صحنه 

به اسارت گرفته شده خالي نمي ماند. تيزبيني و مي آيند و جاي فعالين 
روشن بيني و درايت طبقاتي آنان در پيشبرد مبارزه اي پيچيده و سخت و 
سهمگين آنهم تحت سلطه ارتجاعي خونبار اميدوار كننده و براي ما در 
خارج بسيار آمورنده است. در بين توده هاي كارگر اما مساله تفاوت دارد. 

د روند رشد يابنده بيداري طبقاتي و روي آوري به اتحاد و در اينجا نيز شاه
تشكل يابي و اتخاذ روش هاي مبارزاتي راديكال هستيم، اما با توجه با ابعاد 
بيست ميليوني طبقه كارگر، براي رشد آگاهي طبقاتي در بين اين توده 

  عظيم كاري سترگ در برابرمان قرار دارد.
كارگر ايران، پيشنهادهاي عملي و  در اين مرحله از جنبش طبقه آرش:

  ملموس شما براي تشكل يابي اين طبقه چيست؟ 
  

تشكل توده «الزم به تاكيد است كه منظور از تشكل در اينجا صرفا  پيام:
مي باشد. اين تشكلها كه مي توانند » اي كارگران در محيطهاي كار

سنديكا و  متناسب با خواست و انتظار كارگران در مراكز مختلف به اشكال
يا شوراي كارگري بوجود آيند، مي بايد ظرف مستقل مبارزاتي و اتحاد 
توده هاي كارگر در محيطهاي كار اعم از صنعتي و خدماتي و آموزشي و 
كشاورزي و حمل و نقل باشند. از اين نظر يكي از كمبود هاي مهم جنبش 

متحد و  كارگري عدم وجود اجماع در بين فعالين كارگري و تمركز نيروي
هماهنگ آنان براي ايجاد اين تشكلهاست. البته نسبت به سالهاي گذشته  
بهبود زيادي در اين زمينه حاصل شده است. اكنون دو نمونه از اين تشكها 
يعني سنديكاي كارگران شركت واحد و سنديكاي كارگران نيشكر هفت 

نيز  تپه را در پيش رو داريم. اما همچنان شاهد تداوم اين جهتگيري
هستيم كه بعضا فعالين كارگري در خارج از محيطهاي كار بصورت كميته 
هايي متشكل مي شوند كه فاقد نفوذ در بين توده هاي كارگر و فاقد قدرت 

  بسيج هستند. 
بطور مشخص اما مي شود دو پيشنهاد را طرح نمود. اول، هنگامي كه 

بتدا و بطور جنبش هاي كارگري از بي تشكلي محض آغاز مي كنند در ا
طبيعي امر تشكل يابي بصورت مجزا و در محيطهاي پراكنده و از پايين 
آغاز مي شود. اما پس از اين دوره و با پيدايش چند تشكل، امر تشكل يابي 
وارد مرحله جديدي مي شود. در اين مرحله، اتحاد و هم جهتي و 

و  هماهنگي همان تشكلهاي بوجودآمده مي تواند به عنوان يك مركز
اتوريته معتبر طبقاتي و سراسري مساله تشكل يابي همه بخش هاي 
جنبش را در دستور كار خود قرار دهد. در اول ماه مه امسال، با اتحاد همه 

توسط » قطعنامه كارگران ايران « تشكل هاي مستقل كارگري و صدرو 
آنان، بي ترديد آن مركز و اتوريته معتبر طبقاتي و سراسري براي طبقه 

ارگر ايران بوجود آمد. در صورت درك اهميت تاريخي و طبقاتي اين ك
اتحاد بدست آمده و تالش آگاهانه براي حفظ و تحكيم و تقويت آن، رفقا 
مي توانند (وحتي المقدور بدور از چشم دشمن) راسا بسراغ كارگران نفت و 

مه پتروشيمي و ماشين سازيها و ذوب آهن و توانير و راه آهن و معادن و ه
بخش هاي بزرگ اقتصادي رفته و آنان را براي ايجاد تشكلهاي خود 
فرابخوانند. دوم، جنبش كارگري در كردستان است كه در شرايط كنوني از 
نقاط قوت جنبش كارگري ايران مي باشد. در كردستان چه به دليل قدمت 
فرهنگ اعتراضي و مبارزاتي حق طلبانه و متاثر از جنبش سوسياليستي، و 

ه بخاطر حضور طيف گسترده فعالين كارگري راديكال، شرايط بسيار چ
مساعدي براي رشد جنبش كارگري موجود است. اگر فعالين كارگري 
بتوانند تالش خود را بر ايجاد تشكلهاي توده اي در مراكز كار (توليدي و 
كشاورزي و خدماتي ) متمركز نمايند و از اتحاد آن تشكالت، شوراي 

اي كارگري كردستان را برپا كنند، آنوقت اين نهاد كارگري مركزي تشكله
سراسري در آنجا كه ريشه در محيطهاي كار دارد و از قدرت بسيج 
برخوردار است مي تواند به عاملي موثر در تغيير توازن قوا به نفع طبقه 
كارگربدل شود. مي توان تصور نمود كه چنانچه اين شوراي مركزي اكنون 

تهديد و اعالم اعتصاب عمومي در كردستان چه تاثيرات موجود بود با 
  مهمي مي توانست داشته باشد.
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آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي توان سخني از  آرش:
 گرايش هاي مختلف به ميان  آورد؟

  
در مبحث گرايشات توجه به اين ضروري است كه وجود هر نظر و  پيام:

ايش بودن آن نيست. براي تبديل شدن رويكرد سياسي خاصي بيانگر گر
يك نظر و رويكرد سياسي به گرايش الزم است كه اوال از  ثبات و انسجام 
منطقي برخوردار باشد. دوما طيف گسترده اي از فعالين كارگري را جذب و 
با خود همراه سازد. سوما از سطح يك نظر صرف فراتر رفته و به سياست 

بدل شود. چهارم اينكه بتواند تاثيرات ها و رهكارهاي عملي در جنبش 
مطرح و با دوام و تعيين كننده بر جنبش داشته باشد. طبعا هر نظر 
سياسي اي ممكن است بالقوه به يك گرايش تبديل شود. اما راه دراز و 
پرپيچ و خمي  را در پيش دارد. آنچه تاكنون در جنبش ما به عنوان 

يش سازانه جمع هاي حاشيه گرايشات طرح گشته عمدتا تالش هاي گرا
جنبش است. جمع هايي كه مي كوشند تا با گرايش قلمداد كردن خود (و 
معموال از نوع چپ) و ايجاد تقابل با گرايش ادعايي مقابل (و معموال از نوع 

  راست) از حاشيه خارج شده و به اصطالح اتوريته دار شوند.
همه كشور هاي ترديدي نيست كه در جنبش كارگري ايران هم مانند 

سرمايه داري گرايشات شناخته شده و سنت دار شكل خواهند گرفت. اما 
موقعيت كنوني در رابطه با جنبش، بيانگر نبرد آشتي ناپذير دوصفبندي 
گسترده طبقاتي مي باشد. در يكطرف صف جمهوري اسالمي با همه جناح 

اديه ها و ها و عوامل مزدورش نظير خانه كارگر و شوراهاي اسالمي و اتح
انجمن هاي صنفي وابسته به آنها قرار دارد. اين صف ارتجاعي و ضد 
كارگري براي تامين شرايط انباشت گسترده در ايران و تامين حداكثر نرخ 
سود براي سرمايه داران و براي استثمار و بهر كشي بي حد ومرز از 

نمي  كارگران از هيچ ستيز و توحش و جنايتي عليه طبقه كارگر كوتاهي
كنند. در سمت مقابل، صف جنبش مستقل كارگري قرار دارد كه با همه 
تنوعات دروني اش  براي كسب همه مطالبات كوچك و بزرگ و منافع آني 
و آتي خود، نيروي طبقاتي اش را گرد مي آورد و گام به گام جلو مي رود. 

هند تجربيات گرانقدر اين جنبش نوپا در سالهاي اخير بروشني نشان مي د
كه از آرا و افكار و آرمانهاي سوسياليستي الهام گرفته و بر پاشنه سياست 
ها و روش هاي چپ و راديكال حركت مي كند. بنابراين مي توان گفت كه 
در دوره كنوني جنبش كارگري ايران تك گرايشي است كه به معناي 
همين جنبش مستقل و چپ و راديكال جاري و حي و حاضر در برابرمان 

كه از طرف اتحاد » قطعنامه كارگران ايران«باشد. اين حقيقت را  مي
تشكلهاي مستقل كارگري در اول ماه مه امسال انتشار يافت بار ديگر 
بثبوت رساند. تا زماني كه جنبش مستقل كارگري نتواند از خاكريز صف 
ارتجاعي و ضد كارگري مقابل اش عبوركند و يا بطور جدي آنرا عقب براند 

حداقلي از مطالبات اش دست يابد، تصوير واقعي جنبش كارگري و به 
  همين صف آرايي طبقاتي متضاد و آشتي ناپذير كنوني خواهد بود.

اصوال در مبارزه صنفي اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري ايران،   آرش:
  چه مقدار نقش دارد؟» آگاهي طبقاتي«مساله 

  
گري دچار محدوديت هاي جدي اگرچه اتحاديه ها و سنديكاهاي كار پيام:

توضيح دهنده موقعيت آنها نيست. اين لفظ به » صنفي«مي شوند، اما لفظ 
دوره توليد كااليي ساده ماقبل كاپيتاليسم و يا اوايل آن متعلق است. 
اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري تالش خود براي بهبود شرايط كار و 

خود » صنف«رشته و يا  فروش مناسب تر نيروي كار را فقط به بخش و
محدود نداشته و هر يك به نحوي به جنبه سراسري و طبقاتي اين مبارزه 
هم متصل مي شوند. در جنبش هاي كارگري بطور كلي، با دو چشم اندازه 
عمده مواجه ايم كه هر دو هم مبارزه اقتصادي و هم مبارزه سياسي را در 

ظر دارند و به آنها مي رابطه اي نزديك براي بهبود وضع كارگران مد ن
پردازند. يكي اين مبارزه اقتصادي و سياسي را با پيش فرض حفظ نظام 
سرمايه داري و عدم نفي آن و با چشم اندازي رفرميستي دنبال مي كند. 
ديگري اما ضمن پذيرش اهميت تالش براي بهبود وضع كارگران در نظام 

ن نظام و نيز بر عدم امكان موجود، بر ماهيت استثمارگرانه و برده دارانه اي
بهبود دايمي و پايدار وضع كارگران در آن تاكيد نموده و خواستار نفي 
سرمايه داري و بقدرت رسيدن طبقه كارگر و طرح چشم انداز 

سوسياليستي است. رد پاي اين نگاه و دخالتگري كالن از طرف اتحاديه ها 
گري تحت سلطه را مي توان همه جا ديد. آنجا كه اتحاديه هاي كار

رفرميسم واقع اند دخالتگري كالن خود را بواسطه همكاري و حمايت از 
احزاب بورژوايي، عمدتا سوسيال دمكرات و بعظا حتي ليبرال و محافظه 
كار، پيش مي برند. اما اتحاديه ها و سنديكاهاي راديكال و چپ اين امر را 

يست و يا خود از طريق همكاري و حمايت از احزاب سوسياليست و كمون
راسا با تقويت افق و چشم انداز سوسياليستي در جنبش كارگري دنبال مي 

در اول ماه مه امسال نشان داد كه » قطعنامه كارگران ايران«كنند. صدور 
  سنديكاهاي كارگري در ايران به اين قطب راديكال و چپ تعلق دارند.

آگاهي «ا با يك درك اشتباه و يا ناروشن در مورد رابطه اتحاديه ه
است. در آنجا » چه بايد كرد«، برداشت نادرست از بحث لنين در »طبقاتي
مبارزه كارگري به مبارزه اقتصادي و ترديونيوني را  محدود نمودنلنين 

نتيجه آگاهي بورژوايي مي داند. منظور او به هيچوجه اين نبود كه نفس 
بورژوايي است. ستيز مبارزه اقتصادي و تريديونيوني كارگران نشانه آگاهي 

مبارزه كارگري به مبارزه اقتصادي و  محدود نمودنو تقابل لنين با 
تئوريزه نمودن و تقديس تريديونيوني بود و نه با خود اين مبارزه. او 

در حقيقت چنين محدوديتي را نشانه آگاهي بورژوايي مي دانست. 
ه بود كه لنين بدرستي به جدال با اكونوميست ها و منشويكها برخاست

آشكار استدالل مي كردند و درخواست مي نمودند كارگران از مبارزه 
  سياسي خوداري كرده و تنها به مبارزه اقتصادي محدود شوند. 

جدا از اين محدوديت طلبي منشويكي و بورژوايي و سياست هاي 
رفرميستي و ضد كارگري جاري در  برخي از اتحاديه ها، اتحاديه و 

در بين » آگاهي طبقاتي«تقويت كننده عناصر مهمي از سنديكاي كارگري 
توده هاي كارگرند كه به تقويت كل مبارزه طبقاتي مي انجامد. اين عناصر 

شناخت تضاد طبقاتي بين كارگر و سرمايه دار و اينكه  -1عبارتند از: 
وقوف كارگر به خود به عنوان عضوي از يك  -2هريك منافع متضاد دارند.

 -3افع و سرنوشت مشترك با ديگر كارگران  برخورداراست. طبقه كه از من
درك اين مساله كه بهبود شرايط كار و زندگي كارگران به تالش و مبارزه 

آگاهي بر  -4جمعي ومشترك و متحدانه آنان با هم  گره خورده است. 
اينكه رقابت در بين كارگران بر عليه منافع شان، و تعاون و همكاري تامين 

و باالخره اينكه اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري تقويت  - 5ست. كننده آن
كارگر « كننده اين اصل پايه اي و ستون فقرات آگاهي طبقاتي يعني 

مي باشند. تشكالت مستقل » متفرق هيچ چيز و كارگر متحد همه چيز
كارگري در ايران و بويژه سنديكاهاي كارگران شركت واحد و نيشكر هفت 

لت توده اي شان، نقش بسيار پر ارزش و تعيين كننده اي تپه بواسطه خص
  را در اشاعه آگاهي طبقاتي در جنبش كارگري ايفا مي كنند. 

ارتباط ساختار قدرت سياسي سرمايه داري مذهبي در ايران را با  آرش:
  روش هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
حاكم در ايران براي جنبش كارگري، آنچه در رابطه با قدرت سياسي  پيام:

هم به لحاظ تاكتيك و هم به لحاظ استراتژي، حائز اهميت مي باشد توجه 
به ماهيت و ويژگيهاي اين قدرت است. جمهوري اسالمي پيش از هر چيز، 
حكومت كل طبقه سرمايه دار ايران و ابزار حفظ و اعمال و تحكيم اقتدار 

ح استثمار و سركوب و انقياد طبقه اقتصادي و سياسي اين طبقه و سال
كارگر است. اين تاكيد الزم است چرا كه در طول سي سال گذشته، 
جمهوري اسالمي از طرف مخالفين اش و نيز چپ ها بكرات با انواع صفاتي 

نامتعارف «و » نوكرامپرياليسم«و » ضد امپرياليستي«نظير حكومتهاي: 
و » ماقبل مدرن«و  »سنتي« و » قرون وسطايي«و » سرمايه داري

و » بازاري«و » حجره اي« و » اسالم سياسي«و » تروريستي«و » مذهبي«
و غيره تبيين شده و » سلطاني«و » واليت فقيه«، » آخوندي« و » داللي« 

در اين ميان ماهيت اصلي و واقعي و طبقاتي آن به مثابه  حكومت طبقه 
  سرمايه دار ايران پرده پوشي شده است. 

جمهوري اسالمي مثل هر حكومت سرمايه داري در دنيا ابزار حفظ  تا اينجا
سلطه واقتدار طبقه سرمايه دار و سالح سركوب و انقياد طبقه كارگر است. 
برپايه اين ماهيت اصلي، آنگاه جمهوري اسالمي  ويژگي هايي دارد كه آنرا 
به دولتي بشدت سركوبگر و خونبار بدل مي سازد. ابتدا اينكه جمهوري 
اسالمي در كليت خود  و با همه جناحهايش از نوع حكومت استبداد مطلقه 
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سرمايه داري است. يعني نه تنها فاقد هر ذره اي از انعطافهاي قانوني 
ممكن در دولت هاي سرمايه داري دمكراسي ليبرال است، بلكه همه  
شرايط ضروري براي تامين نيروي كار ارزان و گاها حتي بي مزد  و 

بي امان طبقه كارگر و انباشت گسترده سرمايه را با اتكا به دستگاه  استثمار
سركوب خود به طبقه كارگر ديكته و اعمال مي كند. اما يك حكومت 
استبدادي از اين نوع نمي تواند اكثريت عظيم جامعه يعني ميليونها كارگر 
را در فقر و فالكت و بي حقوقي و ناامني و بي حرمتي مطلق نگه دارد و 
آنوقت براي ديگر بخش هاي جامعه دمكراسي و حقوق بشر و آزاديهاي 
سياسي و اجتماعي پخش كند. از اينرو اين استبداد، همه جامعه به غير از 
طبقه سرمايه دار را به زير تعرض خود مي گيرد. سرمايه داران اوال در ازاي 

 ديگري را» محروميت « سود و ثروت عظيمي كه به چنگ مي آورند هر 
با كمال ميل به جان مي خرند، دوما با پول به چنگ آورده مي توانند 
آزديهاي  مورد نيازشان را فراهم سازند. براي اين طبقه سود و پول حرف 

  اول و آخر هر چيزي است.
اسالمي بودن حكومت استبدادي سرمايه داري ايران، ويژگي ديگريست كه 

را از ديگر حكومت هاي  به مثابه ايدئولوژي حكومتي، جمهوري اسالمي
استبدادي سرمايه داري متمايز نموده و ستمگري طبقاتي و انسان ستيزي 
و قدرت سركوبگري آنرا تشديد مي نمايد. به اينترتيب به همراه طبقه 
كارگر، همچنين زنان و جوانان و  دانشجويان و همه انسانها معترض و 

تدايي ترين نيازها و تحت ستم و  مردم ندار و بي امكان و باالخره اب
خواسته هاي انساني به اسارت توحش سرمايه داري ايران كشيده مي 

  شوند.
ماهيت و ويژگي هاي قدرت سياسي حاكم بر ايران دو مساله مهم را براي 
تاكتيك و استراتژي جنبش مستقل كارگري طرح مي كنند. اول اينكه اگر 

انوني  براي پيش بردن منافع چه مبارزه قانوني و بهره برداري از هر امكان ق
طبقه كارگر ضروري و مهم اند، اما در جمهوري اسالمي، بنابر ماهيت و 
ويژگي هاي آن، چنين امكانات قانوني اي مطلقا وجود نداشته و ندارند و 
نخواهند داشت. آنچه را كه جريانات اكثريتي و توده اي به عنوان امكانات 

اساسي  و قانون كار و غيره آويزان مي  قانوني به اين و يا آن بند قانون
شوند چيزي جز تالشي آگاهانه و مزورانه براي ايجاد توهم به ارتجاع حاكم 
و قوانين آن نيست. بنابراين تاكتيك هاي جنبش مي بايد همانطور كه 
تاكنون چنين بوده براساس عمل مستقيم و مبارزه توده اي كارگران و 

دامه يابد. فشار اين مبارزه مستقيم توده ايست اعمال اراده آنان از پايين ا
كه مي تواند استبداد حاكم را با همه توحش و درنده خويي اش به عقب 

  رانده و مطالبات كارگري را بر آن تحميل كند.  
ديگر اينكه اگرچه لحظه اي نبايد از مبارزه براي تحميل هر ذره از مطالبات 

ما بسيار حياتي است كه بي ابهام كارگري به  همين حكومت غفلت نمود، ا
براين واقف بود تا روزي كه جمهوري اسالمي حاكم است، هر دستاورد 
تحميل شده اي به آن باز پس گرفتني بوده و بدنبال هر تغيير منفي در 
توازن قوا بسادگي از دست رفتني مي باشد. بنابراين به لحاظ استراتژيك 

از نظام سرمايه داري ، بلكه براي  مبارزه طبقه كارگرنه فقط براي رهايي
كسب همين مطالبات جاري و فوري  كه در اقتصاد سياسي سرمايه داري 
قابل وصول اند به مساله تغيير و به زير كشيدن حكومت گره خورده است. 
جنبش مستقل كارگري ايران ناچار است كه در جريان مبارزات جاري براي 

و سرنگوني حكومت را در نظر داشته تحميل مطالبات فوري، مساله انقالب 
و به امر تدارك آن بيانديشد. اين در هم تنيده گي دو عرصه مبارزه طبقه 
كارگر براي مطالبات فوري و رهايي از نظام سرمايه داري، جدا از اهميت 
اصولي آن براي فعالين سوسياليست، از خصوصيات بسيار بارز و برجسته 

  است. مبارزه طبقاتي در دوران كنوني
به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  آرش:

براي افزايش دستمزد مي تواند به تشكل يابي كارگران و جنبش هاي 
 اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل؟

  
تا آنجا كه به جنبش كارگري مربوط است، مبارزه براي هر مطالبه  پيام:

ت مبارزه براي مطالبات ديگر و تسهيل شرايط براي كسب كارگري به تقوي
آنها كمك مي كند. مبارزه كارگري بسيار ديناميك است و عرصه هاي 
متنوع آن تاثير تقويت كننده اي برهم دارند. چرا كه مبارزه براي هر 

مطالبه اي مستلزم گرد آمدن كارگران منفرد و متحد شدن آنها و اقدام به 
. نيروي متحد كارگران تنها سالح مبارزاتي آنان براي مبارزه جمعي است

هر مطالبه اي است. هر گاه كه اين نيرو حول مطالبه اي شكل بگيرد مي 
تواند در خدمت مبارزه براي مطالبات ديگر قرار گيرد. بنابراين در سطح 
كلي همه اين عرصه ها مهم و حياتي اند. بويژه اينكه تحت قدرت سياسي 

لبات كارگري اعم از افزايش دستمزد يا حق تشكل بطور حاكم همه مطا
  يكسان با سركوب ونفي مواجه اند.

اما با توجه به محروميت طوالني طبقه كارگر ايران از تشكل هاي توده اي 
در محيطهاي كار كه به تضعيف اساسي توان آن براي مقاومت در مقابل 

سطح معاش تعرضات بي امان سرمايه داري ايران و حكومت اش به 
كارگران و تحميل يك بي حقوقي مطلق به آنان انجاميده است، ايجاد 
تشكل توده اي كارگران در محيطهاي كار مهمترين و ضروري ترين و 
فوري ترين امر جنبش مستقل كارگري است. تنها اين تشكالت هستند كه 

ل قادرند ميليونها كارگر را گردهم آورده و به نيرويي زيرو رو كننده بد
سازند. البته فراموش نكنيم كه ايجاد اين تشكلها را نبايد به نتايج مبارزه 
براي حق تشكل موكول نمود. اگر چه مبارزه براي قانوني بودن تشكلهاي 
كارگري و كسب حق تشكل وجهي از مبارزه براي تشكل يابي است، اما اين 

نوان يك كامال ممكن است كه سرمايه داري ايران به تشكل كارگري به ع
حق قانوني هيچگاه تن ندهد. آنچه امروز ضروري و عاجل است ايجاد عملي 
اين تشكلها از پايين و تحميل آنها به ساختار سياسي است. يعني دقيقا 
همان مسيري كه كارگران شركت واحد تهران و كارگران شركت نيشكر 

ري به هفت تپه با ايجاد سنديكاهايشان آغاز كردند را در كل جنبش كارگ
  پيش برد و به انتها رساند. 

در كشوري كه كاركنان واحد هاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  آرش:
نيروي كا را تشكيل مي دهند و غالبا از شمول قانون  كار خارج هستند، 
مبارزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكلهاي كارگري مستقل، از چه 

  راههايي بايد پيش بروند؟  
  

كه در باره تشكل يابي توده اي كارگران الزم است به عنوان  آنچه را پيام:
يك اصل بنيادي و تعيين كننده در نظر داشت اينستكه امر تشكل يابي 
توده اي كارگران يك ضرورت اجتناب ناپذير و برخاسته از تضاد و مبارزه 
دو طبقه اصلي در جامعه سرمايه داري است. از اينرو اين امر تحت هر 

ضرورت طبقاتي و غير قابل چشم پوشي و كم رنگ نشدني  شرايطي يك
است. خارج بودن بخش اعظم  كارگران از شمول قانون كار مانعي بر سر 
سازمانيابي آنان نيست. قانون كار خود مانعي بر سر تشكل يابي توده اي 
كارگران است كه طبق آن نمي توان تشكل مستقل كارگري داشت. اين 

مواد آن كه با فشار جنبش كارگري به آن تحميل شد،  قانون، جدا از اندكي
اساسا يك قانون ضد كارگري است كه در اولين فرصت بايد جاي خود را به 

  يك قانون كار مترقي ارائه شده توسط نمايندگان مستقل كارگري بدهد.
طبعا پراكندگي كارگران در واحدهاي كوچك اقتصادي، امر تشكل يابي 

د. اما مشكل بالفاصله جنبش كارگري ايران بيشتر آنان را مشكل مي ساز
ضعف سنت سازمانيابي توده اي كارگران در محيطهاي كار در بين فعالين 
كارگري است. به عنوان مثال به تاريخ سازمانيابي كارگران خباز كه در 

نفره در هزاران نانوايي پراكنده كار مي كنند توجه   5و   4و  3گروه هاي 
يك به يك قرن گذشته، تحت تاثير سنت هاي سازمانيابي كنيم. چرا نزد

توده اي كارگران نزد حزب كمونيست ايران در آن دوره، سنديكاي مستقل 
هزار عضو تشكيل مي شود، اما اكنون  3و مترقي كارگران خباز تهران با 

هزار كارگر  350پس اينهمه تجربيات عظيم كارگري در جهان و ايران ، 
يران كه كميت بزرگي از طبقه كارگر را مي سازند فاقد خباز در سراسر ا

تشكيالت مستقل خود هستند. بي تشكلي اين توده عظيم نه بدليل 
پراكندگي آنان در واحد هاي اقتصادي كوچك، كه پس از عامل تعيين 

كننده سركوب طبقاتي بورژوازي در ايران، ضعف سنت سازمانيابي توده اي  
  ين كارگري مي باشد. در محيطهاي كار نزد فعال

بهرحال امر سازمانيابي توده اي كارگران هميشه ابتدا در مراكز بزرگ كار 
كه توده وسيعي از كارگران را گرد مي آورد آغاز مي شو د و به  مراكز 
كوچك و پراكنده تسري مي يابد. در شرايط ايران ابتدا بايد صنايع و مراكز 

فت و گاز و پتروشيمي و ماشين اقتصادي بزرگ و تعيين كننده مانند ن
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سازي ها و ذوب آهن و فوالد و معادن وغيره به تسخير تشكالت توده اي 
كارگري در آيد. از آنجا است كه با اتحاد سراسري تشكالت اين مراكز 
بزرگ، امر سازماندهي مراكز كوچك و پراكنده تسهيل شده و به سرانجام 

  مي رسد.
دون وجود تشكلهاي مستقل كارگري آيا تعيين حداقل دستمزد ب آرش:

  مي تواند معنايي داشته باشد؟ 
  

  
  

پيگيري مساله حداقل دستمزد هم مثل هر مطالبه كارگري ديگر به  پيام:
وجود تشكلهاي مستقل كارگري گره خورده است. تشكل كارگري با گرد 
آوردن نيروي كارگران، آنها را به عنوان يك قدرت تهديد كننده در پشت 

به مورد نظر و در مقابل كارفرمايان و طبقه حاكمه و دولتشان قرار مي مطال
دهد. بدون حضور اين نيروي سازمانيافته، و بدون وجود نمايندگان مستقل 
كارگران كه اين نيروي سازمانيافته و قدرت تهديد كننده آنرا با خود دارد، 
 سرنوشت حداقل دستمزد هماني مي شود كه در طول سي سال گذشته

شد. حكومت سرمايه داران از يكسو با سركوب سهمگين مانع تشكل يابي 
مستقل كارگران مي شود، و از سو ديگردستمزدي را به كارگران تحميل 

  مي كنند كه فقر و فالكت مطلق است.
طبق تحليل بسيار دقيق و ماركسيستي جوانمير مرادي از وضعيت دستمزد 

»  ر دوام استپيش حداقل دستمزد مبارزه كارگران براي افزا« در مقاله 
(مندرج در سايت اتحاديه آزاد كارگران ايران)، حداقل دستمزد براي 
خانواده چهارنفره تا بتواند از يك حداقل زندگي انساني برخوردار شود مي 

) يك ميليون و نهصد هزار تومان، يعني نزديك به هفت  1900000بايد (
تومان باشد. بنابراين حداقل   274500برابر حداقل دستمزد كنوني 

دستمزد موجود چيزي جز يك جنايت طبقاتي بزرگ عليه كارگران نيست 
كه عواقب تكاندهنده  بي تشكلي اعمال شده به طبقه كارگر را نشان مي 

  دهد.
اما علي رغم اهميت زيادي كه وجود تشكل مستقل كارگري براي تعيين 

اين تشكلها از ابتكارات  حداقل دستمزد دارد، نبايد در شرايط فقدان
طبقاتي ديگري كه مي خواهد براي افزايش حداقل دستمزد تالش كند 
روي برگرداند و به آنها بي توجه بود. كمپين جمع آوري امضا از كارگران 
براي افزايش دستمزد ها در اواخر سال گذشته يكي از اين ابتكارات 

ين كارگري مواجه نشد. ارزشمند بود كه متاسفانه با اقبال بخشي از فعال
چنانچه همه فعالين كارگري حول اين كمپين متحد مي شدند و از اين 
طريق صدها هزار امضا جمع مي شد، آنگاه در جريان همين امضا جمع 
كردنها، شبكه گسترده اي از ارتباطات بين كارگران بخش هاي مختلف 

ج نيرو و بوجود مي آمد كه خود آن شبكه مي توانست ابزاري براي بسي
  اقداماتي نظير اعتصاب و تظاهرات براي افزايش حداقل دستمزد بدل شود.   

نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در باره  آرش:
اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري ( يا كار مزدي) مطرح 

  است چيست؟
  

در برخورد به اتحاديه هاي  سنت كمونيستي ماركس و انگلس ولنين پيام:
كارگري روشن است. اتحاديه ( و نيز سنديكا ) به مثابه تشكل توده اي 
كارگران در مراكز كار، تشكلي غير ايدئولوژيك و در بر گيرنده همه 
كارگران به عنوان فروشندگان نيروي كار و مستقل از همه تفاوت هاي ملي 

آنان است. از آنجا كه توده هاي و مذهبي و نژادي و سياسي و غيره در بين 
كارگر متاثر از افكار و آرا و سنتها و سياستهاي متفاوت و متضاد و موجود 
در كل جامعه هستند، در نتيجه همه اين تنوعات به شكل تمايالت و 
رويكردهاي سياسي چپ و راست و مركز در اتحاديه ها باز توليد ميشوند. 

بايد بتواند از طريق آموزش و گرايش سوسياليستي در بين كارگران 
آگاهگري و نقد و مبارزه فكري و سياسي تالش كند تا با متقاعد نمودن و 
ترغيب هرچه بيشتر كارگران بسوي سياستهاي راديكال و چپ، اتحاديه ها 

  را منظما بسمت چشم انداز و افق چپ و سوسياليستي هدايت كند.
  

يالتي فعالين سوسياليست طبعا مواقعي وجود دارد كه زور سياسي و تشك
به سلطه سياسي و تشكيالتي جريانات راست درون اتحاديه ها نمي رسد. 
در چنين مواقعي مي توان با تشكيل فراكسيونهاي چپ درون اتحاديه ها و 
حتي گاها با انشعاب و ايجاد اتحاديه هاي چپ براي تقويت و تحكيم 

ر همه اين حاالت يك تمايالت و رويكرد چپ در جنبش تالش نمود. اما د
نكته اصل است و آن اينكه سنت كمونيستي با اتحاديه ها كار دارد، به اين 
معنا كه دائما تقويت و بهبود و اصالح و يا تغيير آنها را بسمت سياستي 
چپ و سوسياليستي تعقيب مي كند. ضديت با اتحاديه ها و نفي آنها سنت 

پس اتحاديه هاي راست كمونيستي نيست. اين سنت حتي آنجا كه از 
برنيايد، انشعاب كرده و اتحاديه چپ را در برابر آن بنا مي كند و از 

  كارگران مي خواهد كه به آن بپيوندند. 
الزم تاكيد است كه »  لغو كار مزدي « و » ضد سرمايه داري « در رابطه با 

اينها افق و اهداف هويتي سياسي و طبقاتي جنبش سوسياليستي طبقه 
است و متعلق به جريان خاصي نيست. همه فعالين كارگري  كارگر

سوسياليست، بويژه درجنبش كارگري ايران، خواهان برچيدن نظام سرمايه 
داري و انقالب كارگري و لغو مالكيت خصوصي و دولتي بورژوازي بر ابزار و 
وسايل توليد جامعه و خواستار برچيدن استثمار انسان از نسان و لغوي 

ستند. مساله اما برسر چگونگي رسيدن به اين اهداف است. كارمزدي ه
مساله بر سر اين است كه چگونه مي توان نيروي عظيم و ميليوني كارگران 
را متحد و متشكل براي حركت بسمت اين اهداف عزيز و واال بحركت 
درآورد. از اين نقطه نظر است كه تشكالت مستقل كارگري و بويژه دو 

احد و نيشكر هفت تپه با ايجاد اتحاد و تشكل بين سنديكاي كارگران و
توده هاي كارگر گام بسيار بزرگ و ارزنده اي در جهت رهايي كارگران 

  برداشتند. 
اينست » لغو كارمزدي « يا » ضد سرمايه داري « مشكل جريان موسوم به 

كه تماما ضد آتحاديه اي و ضد سنديكايي است و بي پرده و با افتخار در 
ريب و فروپاشي آنها حركت مي كند. اين سياسيت ضد اتحاديه جهت تخ

اي در شرايطي نظير ايران، كه جنبش كارگري تحت سيطره يك رژيم 
خونبار و كارگر كش قرار دارد و فاقد هر تشكلي در دفاع از خود است، ابعاد 
بسيار مخربي عليه طبقه كارگر پيدا مي كند. محروم نمودن كارگران از 

تشكل مستقل شان، معنايي جز خلع سالح نمودن آنان در  همان حداقل
  برابر دشمن قهار ندارد. 

اين جريان پديده اي » لغو كارمزدي «و » ضد سرمايه داري « همچنين 
خرده بورژوايي است. چرا كه برگزيدن پرولتاريايي اين اهداف  فورا ما را با  

اقتصادي سرمايه مساله دولت و قدرت سياسي  مواجه  مي كند. مناسبات 
داري با محافظت و پاسداري دولت طبقاتي سرمايه داران سرپا مي ماند. 
بدون وجود اين دولت طبقاتي و بدون وجود سلطه قدرت سياسي بورژوازي 
بمثابه طبقه حاكمه، كارگران لحظه اي  به مناسبات اقتصادي سرمايه 

ري نه بعنوان با سرمايه دا» ضديت«داري امان نمي دهند. بنابراين اگر 
پوششي براي اصالح و تعديل آن، كه به معناي راديكال و انقالبي و 
ماركسيستي آن مد نظر باشد، در اينصورت نمي تواند چيزي جز نفي 
انقالبي سرمايه داري باشد. از اينرو نفي سرمايه داري در اولين و اساسي 

ن و نفي ترين  و بنيادي ترين گام خود به معني نفي حافظ و پاسدار آ
قدرت سياسي و دولت طبقاتي بورژوازي است. در كشوري مثل ايران كه 
دولت خود بزرگترين كارفرما و سرمايه دار است، اين مساله صد ها بار 
بيشتر اهميت مي يابد. در شرايط ايران، ضد سرمايه داري تماما يعني 

شيدن مبارزه انقالبي و سوسياليستي عليه جمهوري اسالمي و براي بزير ك
  آن از طريق انقالب كارگري.

در سياست هاي جريان مورد بحث، دقيقا همين جايگاه قدرت سياسي و 
سلطه دولت طبقاتي و ضرورت بزير كشيدن آن و تدارك انقالب كارگري 
غايب است. معلوم نيست كه اينها چگونه مي خواهند بدون سرنگوني 

ت سياسي بورژازي، جمهوري اسالمي و برپايي انقالب كارگري عليه قدر



    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢٥٠  103 ي آرش شماره

سرمايه داري را نفي و كارمزدي را لغو كنند. از اينرو مي توان گفت منظور 
سرمايه داري، صرفا تعديل و اصالح آنست تا » ضد « واقعي اين جريان از 

نفي نظام سياسي و اقتصادي آن. اما اين اصالح و تعديل نه به معناي 
كه در اينصورت اين جريان رفرمسيم و انجام اصالحاتي به نفع كارگران، 

نمي توانست به اين  شدت ضد اتحاديه اي و ضد سنديكايي باشد. بلكه 
عمال به معناي تعديل سرمايه بزرگ به نفع گسترش توليد خرد است. در 

عمال مي شود اينكه هر كس براي خودش كار كند.  » لغو كار مزدي « واقع 
با سازماندهي جمعي و خود پس اين سوسياليسم خرده بورژوايي  را نبايد 

گردان سوسياليستي توليد توسط كارگران كه بر پايه مالكيت اشتراكي 
سازمان مي يابد و تنها بدنبال كسب قدرت سياسي توسط  آنها ميسر 

  ميشود، اشتباه كرد.    
رابطه فعاالن چپ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران را در  آرش:

  مي كنيد؟حال حاضر چگونه ارزيابي 
    

اين رابطه را بايد در سايه مبارزات جاري كارگري ارزيابي كرد كه  پيام:
جبهه اصلي نبرد در داخل است و ما در خارج جبهه پشتيباني آن هستيم. 
فعاالن چپ در خارج هم براي كسب حمايت بين المللي جنبش هاي 

ات و كارگري از جنبش كارگري ايران تالش مي كنند، و هم براي مبارز
آكسيونهاي اعتراضي ايرانيان چپ و آزاديخواه عليه جكهوري اسالمي و 
سياست هاي ضد كارگري و ضد انساني آن. اين فعاليت ها همزمان از 
يكسو با ايجاد فشار موثر برجمهوري اسالمي آنرا در موارد بسياري به عقب 

تكا نشيني هاي آشكاري واداشته است، و از سوي ديگر به نقطه اميد و ا
براي مبارزان داخل بدل شده است. در بستر اين تالشهاست كه فعالين 
چپ و كارگري در داخل و خارج بر فعاليت هاي هم تاثيرات سازنده اي 

  دارند و يكديگر را تقويت مي كنند. 
در اينمورد اشاره به نكته اي الزم است و آن اينكه، امر همبستگي با 

از فعالين كارگري به علت ماهيت مبارزات كارگري و دفاع و حمايت 
طبقاتي اش در وراي تفاوتها و تنوعات سياسي درون طبقه قرار داشته و 
كل طبقه و همه كارگران را در بر ميگيرد. اين به اين معناست كه ما از 
همه مبارزات و تشكلها وفعالين كارگري مستقل از جناحهاي رژيم و خانه 

ريانات وابسته شان، يكدست و يك وزن  كارگر و شوراهاي اسالمي و ديگر ج
و با يك اهميت حمايت مي كنيم. در حمايت مان از فعالين و مبارزات 
مستقل بخش هاي مختلف جنبش كارگري بويژه آنجا كه سركوب وزندان 
مي شوند، هيچگونه ترجيح و تفاوت و تبعيضي نبايد داشته باشيم. در اين 

ابراهيم مددي از طرف فعالين چپ و  مورد و در حمايت از  منصور اسانلو و
سوسياليست بشدت كم كاري شده است. در مقايسه با امواج وسيع 
حمايتي از فعاليني كه به عنوان چپ شناخته شدند، در حق منصور اسانلو 
و ابراهيم مددي تبعيض آميز و غيرمنصفانه برخورد شد. ظاهرا اگر فعال 

ت ها برخوردار مي شود، كارگري بخاطر چپ  بودن از بيشترين حماي
بودن به حد بسيار زيادي » سنديكاليست « اسانلوها و مددي ها به خاطر 

از همان سطح حمايت محروم مي شوند. اين تبعيض كه بشدت 
غيركارگري است نشانگر وجود روحيات خرده بورژايي و كاسبكارانه مي 

بدنبال  در سقز، و 83باشد. فراموش نكنيم كه پس از سكوب اول ماه مه 
دستگيري هفت تن از فعالين كارگري، براي  دفاع از آنها و به فراخوان 

كميته دفاع از « همسران چهار تن از دسنگير شدگان كميته اي  به نام 
تشكيل شد كه منصور اسانلو  يكي از » حقوق دستگيرشدگان اول ماه  مه 

ئت اجرايي عضو آن و نيز بهمراه چهار تن ديگر از اعضا ي جانشين هي 67
  آن كميته بود. 

رابطه جنبش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه  آرش:
  ارزيابي مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد؟ 

در بين تشكل هاي مستقل و فعالين كارگري درك خوبي از اهميت  پيام:
رورت دفاع و حمايت از ديگر جنبش هاي اجتماعي تحت ستم و ض

همبستگي با آنها موجود است. به عنوان نزديكترين شاهد اين حقيقت مي 
توان به برگزاري اول ماه مه امسال اشاره داشت. در بين تشكالت سازمانده 

جريان كارگري  9، بهمراه »كميته برگزاري مراسم روز جهاني كارگر« 
رابطه  نيز قرار داشت كه بخوبي اهميت و جايگاه» شوراي زنان « تشكل 

همبسته بين جنبش كارگري و جنبش زنان را نشان مي هد. همچنين مي 

صادر شده از » قطعنامه كارگران ايران « توان به سند تاريخي و طبقاتي 
توجه كرد كه اهميت دفاع از جنبش هاي تحت » كميته برگزاري « طرف 

ستم را نزد جنبش كارگري به نحو درخشاني نشان مي دهد. دردو بند 
ما  -6« عنامه كه مربوط به اين جنبش هاست چنين آمده است: قط

خواهان برابري حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اجتماعي و 
ما  -12 اقتصادي و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم .

بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي آزادي خواهانه و برابري 
ن جنبش دانشجويي و جنبش زنان اعالم مي داريم طلب همچو

 "ودستگيري، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا
    .» محكوم مي كنيم

اما رابطه بين جنبش كارگري و ديگر جنبش هاي اجتماعي تحت ستم و 
تقويت و تحكيم و توسعه آن موضوعي دوسويه است. هر دوسوي اين رابطه 

به اهميت اتحاد و همبستگي بين جنبش هاي تحت ستم توجه مي بايد 
نمايند وجنبش كارگري به سهم خود نيازمند است كه دايما درك و توجه 
خود در اين مورد را سيقل زند و به آن عمق و وسعت بخشد. تحت سلطه 
ارتجاع جمهوري اسالمي و اعمال انواع ستم هاي ددمنشانه و ضد انساني 

جامعه ( از كارگران و زنان و دانشجويان و جوانان و  به بخش هاي مختلف
نويسندگان و هنرمندان و خلق هاي تحت ستم، تا همه دوستداران زندگي 
و عشق و لبخند و زيبايي و هر انسان حق طلب و آزاديخواهي)، اين اتحاد 
و همبستگي و حمايت متقابل از يكديگر در مبارزه عليه استبداد مطلقه 

ست كه به تقويت همه اين جنبش ها كمك مي كند. تجربه رژيم اسالمي ا
سي سال گذشته به كرات نشان داده است كه هيچيك از جريانات سياسي 
متعلق به سرمايه داري ايران ( از جريانات اصالح طلب نماي دولتي تا به 
اصطالح ليبرالها و جمهوري خواهان و مشروطه خواهان و سلطنت طلبان و 

تي و مليون مذهبي و سكوالر) هيچيك مدافع راستين و توده اي و اكثري
جدي و قابل اعتمادي براي حقوق انساني و دمكراتيك پايمال شده مردم 
تحت ستم ايران نيستند. تشبث اين جريانات به حقوق مرد م، دروغين و 
رياكارانه و صرفا براي معامالت قدرت است. از اينرو مبارزه براي كسب اين 

يد در جناح چپ و سوسياليست جامعه و در اتحاد و حقوق را مي با
  همبستگي با جنبش كارگري دنبال نمود.

امروز براي جنبش كارگري ايران مساله رابطه با ديگر جنبش هاي تحت 
ستم الزم است كه در سطحي باالتر وفراتر از حمايت و هبستگي با اين 

دي و عليه جنبش ها، و در سطح امر هدايت و رهبري مبارزه براي آزا
استبداد طرح شود. براي شناخت اهميت رهبري طبقه كارگر در مبارزه 
عليه استبداد مي بايد سه مشخصه دوران كنوني را در نظر داشت. اول 
اينكه ما تحت سلطه يك حكومت استبداد مطلقه سرمايه دراي با 
 ايدئولوژي اسالمي قرار داريم كه هيچ ذره اي از حقوق انساني و دمكراتيك

را تحمل نمي كند. دوم، در كنار طبقه كارگر كه همزمان تحت دو ستم 
طبقاتي و ستم استبداد قرار دارد، اما ستم استبداد كه محروميت از 
ابتدايي ترين حقوق انساني و آزاديهاي دمكراتيك را اعمال مي كند بخش 
هاي گسترده اي از جامعه را زير سيطره خود گرفته و اين بخش ها نيز در 
رنجند. بنابراين مبارزه عليه استبداد امر مشترك همه جنبش هاي 
اجتماعي تحت ستم است. سوم، همانطور كه باالتر اشاره شد، هيچيك از 
جريانات وابسته به سرمايه داري ايران نه مبارزي جدي عليه استبداد 
حاكم هستند و نه در مبارزه براي حقوق انساني و آزاديهاي دمكراتيك 

مادند. بنابراين مبارزه موثر وآينده دار براي كسب حقوق انساني و قابل اعت
آزاديهاي دمكراتيك به مبارزه طبقاتي كارگران و اتحاد همبستگي متقابل 
جنبش هاي تحت ستم ديگر و جنبش كارگري و تقويت و وسعت 
بخشيدن به اين مبارزه مشترك گره خورده است. طبقه كارگر متشكل و 

اتژي دار مي تواند با هدايت و رهبري مبارزه همه بخش با برنامه و استر
هاي تحت ستم جامعه عليه استبداد، انرژي آزاديخواهانه و مبارزه برحق و 
انساني آنها را در جهت بزير كشيدن ارتجاع حاكم و بسمت سوسياليسم 

  هدايت كند.
استقالل جنبش و تشكل هاي كارگري ايران « درك شما از مقوله   آرش:

دولت، احزاب  و نهاد هاي سرمايه داري چيست؟ و به نظر شما  از» 
جنبش كارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي تواند 

  روي حمايت هاي بين المللي حساب كند؟
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استقالل تشكل كارگري از دولت و احزاب و نهادهاي  سرمايه داري،  پيام:

حمايتگرانه و  جانبدارانه و تاييد آميز و اول به معناي عدم هرگونه رابطه 
هر شكل قابل تصوري از رابطه وابستگي آور تشكلهاي كارگري با اين نهاد 
 هاي سرمايه داري است.   دوم، به معناي مطلقا عدم هرگونه مداخله اين 
نهادها در پيدايش و تعيين ساختار ومناسبات و تنظيمات دروني و 

يين اهداف و چشم انداز و تاكتيك و مطالبات فونكسيونهاي تشكيالتي و تع
و سياست هاي خرد وكالن تشكل كارگري است. شرط اصلي تامين و 
حفظ اين استقالل اينست كه تشكل كارگري بر پايه مجمع عمومي اعضا 
(كه در فواصل هرچه كوتاه تري برگزار مي شود) به عنوان باالترين مرجع 

سطح اهداف و سياستها و تاكتيك تصميم گيري بنا شود. همينطور، در 
هاي اعالم شده و اتخاذ شده در عمل مبارزاتي يك تشكل است كه مي 
توان  و بايد استقالل آنرا محك زد. اگر در اين سطح نظري و عملي و 
علني و مبارزاتي، يك تشكل كارگري حامل و حافظ  منافع طبقه كارگر 

رگران را به نمايش مي است و در عرصه مبارزه عمال تعهد به منافع كا
گذارد، آنوقت استقالل طبقاتي اين تشكل قويا تامين است. بعضا  شاهديم 
كه براي محك استقالل تشكل كارگري به تاسي  از تئوري توطئه به 
تجسس در پشت پرده تشكل كارگري و رد يابي  ارتباطات آن  پرداخته 

چيز زيادي  در  مي شود. ارتباطات بيروني يك تشكل كارگري به تنهايي 
مورد استقالل و يا عدم استقالل آن نمي گويد. تشكل كارگري هم مانند 
هر تشكل ونهاد اجتماعي وسياسي ديگر، روابط عمومي و ديپلماسي خود 
را دارد و بايد در اين عرصه حضور فعالي داشته باشد و بابت آنهم نبايد به 

پاسخگويي به غير  كسي غير از اعضايش پاسخگو باشد. چرا كه اين عدم
اعضا، خود دقيقا بخش مهمي از استقالل تشكل كارگري است. همه 
كساني كه به تشكل مستقل كارگري به عنوان صغير نگاه مي كنند و خود 
را آقا باالسر آن مي دانند و از بيرون به خود اجازه دخالت را مي دهند بايد 

دروني خود آن  بدانند كه مسايل و روابط تشكل مستقل كارگري مساله
تشكل و اعضايش است و به ديگران مربوط نيست. بنابراين تنها مالك 
معتبر و قابل اتكا براي تشخيص استقالل تشكل كارگري همان تعهد 
نظري و عملي و علني و مبارزاتي آن به منافع كارگران است كه بطور 

  ابژكتيو قابل مشاهده و تشخيص و برآورد است.
ايت هاي بين المللي براي جنبش كارگري ايران، اين در رابطه با جلب حم

مساله اساسا در رابطه با جنبش هاي  كارگري جهان مطرح است و 
موضوعيت دارد. در اين چارچوب، حمايت هاي سياسي و معنوي و مالي و 
تشكيالتي جنبش هاي كارگري از يكديگر هيچ حد و مرزي ندارد و وظيفه 

ارگري نسبت به يكديگر است. تنها نكته و امر طبقاتي همه جنبش هاي ك
اي كه در اينجا بايد توجه داشت حفظ استقالل جنبش ها كارگري نسبت 
به يكديگر و احترام به آن استقالل است. به اين معنا كه هنگاميكه يك 
تشكل كارگري از نقطه اي در دنيا به تشكل كارگري در نقطه اي ديگر 

شكيالتي مي كند بهيچوجه نبايد حمايت سياسي و معنوي و مالي  و ت
انتظار داشته باشد و خود را مجاز بداند و يا مجاز بشود كه در تعيين و 
تغيير و تعديل ساختار و سياست و هدف و كال هرگونه امور داخلي آن 
دخالت كند. بديهي است كه مباحثه و گفتگو و همفكري و تبادل نظر بين 

از مقوله دخالت نيستند.  جنبش هاي كارگري بسيار ضروري بوده و
ضرورت حفظ استقالل جنبش هاي كارگري در مناسبات فيمابين از اين 
ناشي مي شود كه شرايط مبارزه طبقاتي و تناسب قواي طبقاتي در هر 
كشوري متفاوت است و هر جنبش كارگري اي داراي نقاط ضعف و قوت 

فكري و ويژه اي است. از اينروست كه جنبش هاي كارگري، بر متن هم
همبستگي متقابل و درس آموزي از تجربيات يكديگر و بهره گيري از 
امكانات هم، هر يك بايد بتوانند راسا و مستقال مسايل و امورات مربوط به 

  جنبش خود را تعيين و حل وفصل نمايند. 
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  هاي رضا مقدم پاسخ

 
  يح ضروري!يك توض

سئواالت براي اين مصاحبه را دريافت ماه مي  15هنگامي كه در تاريخ 
كردم مهمترين موضوع مورد توجه اپوزيسيون  چپ و سوسياليست 
دستگيريهاي روز كارگر و سازماندهي اعتراضات در داخل و خارج كشور 
ه براي آزادي فوري و بدون و قيد شرط آنها بود. و البد همين موضوع بود ك

نشريه وزين آرش را به صرافت انتشار يك ويژه نامه كارگري انداخت. 
شتاب وقايع  حول و حوش انتخابات و پس از آن، شايد نزد برخي رها 
كردن بررسي اوضاع سياسي روز ايران كه در دستور حتي رسانه هاي 

و  غير معقول"را جهاني است و پرداختن به مباحث حول جنبش كارگري 
بند. در صورتيكه چنين نيست و بحث حول جنبش كارگري يكي بيا "ناالزم

از مربوط ترين مباحث مربوط به اوضاع فعلي است و چرايي آنرا توضيح 
 خواهم داد.  

اوضاع ايران بالقوه انقالبي است و آنچه كه آنرا به يك انقالب بالفعل تبديل 
با ابزار مي كند ورود طبقه كارگر ايران به مبارزه عليه رژيم اسالمي 

كالسيك خود يعني اعتصاب است. به اين اعتبار براي فراتر رفتن از اوضاع 
فعلي و تغيير اساسي و بنيادي توازن قوا به نفع مردم خواهان سرنگوني 

بايد موانع آغاز اعتصابات كارگري كه قطعا با خود ايجاد  ،رژيم اسالمي
رد و از ميان بررسي ك ،را هم به همراه خواهد داشتهاي كارگري تشكل

  برداشت. 
نيروي اعتراضات و تظاهراتهاي خياباني براي دستيابي به پاره اي از 
خواستها كفايت مي كند اما به تنهايي ظرفيتهاي محدودي براي تغييرات 
راديكال و بنيادي اقتصادي و سياسي و اجتماعي دارد. تظاهراتهاي چند 

د رژيم اسالمي و كليه هفته اخير چهره مردم ايران را نزد خودشان، نز
جناحهايش و همچنين نزد افكار عمومي جهانيان از اساس تغيير داده 
است. و تداوم تظاهراتها به همه ناظران اوضاع ايران اثبات كرده است 
جنبش فعلي با تمامي جنبشهاي اعتراضي مقطعي و كوتاه مدت در سي 

  سال گذشته تفاوت دارد. 
زمند به ميدان آمدن جنبش كارگري با سالح نيا فراتر رفتن از اوضاع فعلي

اعتصابات است و درست به مانند همان نقشي كه جنبش اعتصابي كارگران 
در ميدان ژاله داشت.  57شهريور سال  17عليه رژيم شاه پس از قتل عام 

به ويژه اينكه اگر پاي تغييرات راديكالي كه  مورد نظر سوسياليستهاست  
يعني فراتر رفتن از سرنگوني جمهوري اسالمي و در ميان باشد، كه هست، 

جايگزيني آن با نظامي شايسته انسان، قطعا بحث درباره جنبش كارگري 
اگر ضروري است. من قبال به مناسبتهاي مختلف قبال گفته ام كه 

شهريور  17شروع نميشد، كشتار  57شهريور  17اعتصابات كارگرى بعد از 
باقى مى ماند. روز  42خرداد  15در حد   در تاريخ ايران چيزى كما بيش

يعنى فرداى كشتار ميدان ژاله كارگران  57شنبه هجدهم شهريور 
پااليشگاه تهران وارد اعتصاب شدند. دولت و حكومت نظامى مى توانستند 
  از تظاهرات خيابانى جلوگيرى كنند اما نمى توانستند مانع گسترش
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پااليشگاه تهران شروع شد بمرور اعتصابات كارگرى شوند. اعتصابى كه از 
بخشهاى ديگر توليدى و خدماتى دولتى و خصوصى را در بر گرفت و به 
يكى از بزرگترين اعتصابات عمومى قرن بيستم تبديل شد و توليد و زندگى 
اجتماعى را فلج كرد. اعتصاباتى كه حتى رژيم شاه را از تهيه سوخت براى 

به علت   جابجا كردن تانكهايش بدليل اعتصاب كارگران نفت و  ارتش
  اعتصاب راه آهن عاجز ساخت. 

اكثرا با مطالبات اقتصادى و رفاهى از جمله  57اعتصابات كارگرى سال 
دانستند كه كدام اهداف سياسى  دستمزد شروع ميشد اما همه مى  افزايش

را دنبال مى كند. به همين علت موافقت با هر خواست كارگرى مطرح 
بعدى را در پى داشت، از جمله لغو حكومت نظامى و شدن مطالبات 

راضات فعلي و فعاليت همه جانبه براي به تانحالل ساواك. دخالت در اع
ميدان آوردن طبقه كارگر راه را براي تغييرات بنيادي باز مي كند و در 

  سازد.  اولين گام رژيم اسالمى را سرنگون مي
  
   

گران ايران در چه مرحله به نظر شما سطح آگاهي طبقاتي كار  -س
  ايست؟

  
اگر آگاهي طبقاتي را شناخت كارگران نسبت به منافع خود و  رضا مقدم:

همچنين شناخت ماهيت صاحبان صنايع و سرمايه و رژيم حامي آنها 
تعريف كنيم، سطح آگاهي طبقاتي كارگران ايران بسيار باالست و با هيچ 

يست. در كنار آن بايد تعداد دوره اي از تاريخ اين جنبش قابل مقايسه ن
زياد  كارگران تحصيلكرده اشاره كرد. اكنون درصد بااليي از كارگران 
صنعتي حتي تحصيالت دانشگاهي دارند. اين آگاهي طبقاتي هنوز تا يك 
آگاهي كالسيك سوسياليستي كه متكي بر اطالع وسيع از مباحث تئوريك 

نه هاي مساعدي برخوردار ماركسيستي باشد فاصله دارد اما از چنان زمي
است كه در هر شرايط مساعد با سرعت نجومي اين فاصله را پر خواهد 

  كرد.   
  
در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيشنهادهاي عملي و  -س

  ني طبقه چيست؟آملموس شما براي تشكل يابي 
  

 تاكنون كارگران واحد و نيشكر هفت تپه سنديكاي خود را ايجاد مقدم:
كرده اند. ايجاد اين دو نوع تشكل بر مبناي يك نقشه واقع بينانه سازگار با 
مشخصات اين محيط هاي كار و كارگران آن بوده است و آنچه اين دو 
تشكل را در يك راستا قرار مي دهد ايجاد هر دو آنها بدون اجازه از دولت و 

گر هم دنبال كارفرماست. اينها الگويي است كه مي تواند توسط بخشهاي دي
گردد. با توجه به تجربه كارگران واحد و هفت تپه ايجاد تشكل كارگري به 
يك نقشه عمل مشخص احتياج دارد كه با مشخصات كارگران واحد 
مربوطه از هر نظر خوانايي داشته باشد و سپس برنامه ريزي براي اقدامات 

  معين و عملي براي رفع موانع مشخص بر سر راه. 
هايي از فعالين جنبش كارگري نيز ايجاد شده است كه هدف بعالوه تشكل

خود را كمك به ايجاد تشكل هاي توده اي در محيطهاي كار قرار داده اند. 
اين تشكلها بدليل وسعت ارتباطاتشان با كارگران واحد هاي مختلف مي 
توانند باني ايجاد يك جنبش پرقدرت ايجاد تشكل در ميان مراكز بزرگ 

كه براي ايجاد تشكل از دولت و كارفرما اجازه نمي گيرد و  شوند. جنبشي
راسا دست بكار ايجاد آن مي شود و همين مهمترين مبناي اتحاد جنبش 
ايجاد تشكل است. اين جنبش كه بنا به تعريف بر ابتكار عمل بخشهاي 
وسيع فعالين جنبش كارگري براي ايجاد تشكل متكي است غير قابل 

  وب آنرا توسط رژيم اسالمي دشوار ميسازد. كنترل مي گردد و سرك
يا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي توان سخني از آ -س

  گرايشهاي مختلف بميان آورد؟ 
  

از نظر بعضي از فعالين گرايش راست جنبش كارگري بحث  مقدم:
گرايشات ناالزم است و آنرا  عامل اختالفات در جنبش كارگري مي دانند. 

كه بحث گرايشات عامل اختالفات نيست بلكه علل اختالفات را در صورتي
  توضيح مي دهد و ريشه يابي ميكند. 

جنبش كارگري ايران ايران داراي دو گرايش عمده چپ و راست است كه 
سال بر سر مسائل مهم  30يعني نزديك به  57حداقل از پس از انقالب 

سال  30يك در  جنبش كارگري با هم اختالف داشته اند و مواضع هر
گذشته از يك منطق و انسجام دروني برخوردار بوده اند كه اثبات مي كند 

  كه مطلقا اتفاقي نيست و به اشخاص بر نمي گردد.
جنبش كارگري ايران از طرف رژيم اسالمي زير فشار است اما براي برون 
 رفت از اين اوضاع هر گرايشي پاسخ ويژه خود را دارد. اين پايه شكل گيري

سال گذشته اين  30گرايشات چپ و راست در جنبش كارگري است. در 
دو گرايش بر سر موضوع چگونگي برخورد به رژيم اسالمي و وزارت كار، 
شورا و سنديكا، قانون كار، شوراهاي اسالمي، جنگ، ماهيت تشكلهاي 
كارگري در دوران اصالحات و غيره اختالف و مباحثات پر حرارتي داشته 

گرايشات پايه هاي عيني اين اختالفات اساسي و علل انسجام اند. بحث 
دروني آنرا توضيح مي دهد. همين االن در باره چگونگي برخورد گرايش 
راست و چپ جنبش كارگري به تحوالت سياسي ايران و بطور مشخص به 

  جنبش سبز اختالفات جدي وجود دارد كه بايد به آن پرداخت. 
تحاديه و سنديكاهاي كارگران ايران، مسئله اصوال در مبارزه صنفي ا -س

  چه مقدار نقش بازي مي كند؟ "آگاهي طبقاتي"
  

امر است:  2موفقيت جنبش كارگري عليه سرمايه داري متكي بر  مقدم:
آگاهي طبقاتي و تشكل. اين يك اصل شناخته شده جنبش كارگري است. 

برخوردشان به و نوع  57تفاوت مبارزات كارگران ايران در اوايل انقالب 
رژيم اسالمي و سياستهاي ضد كارگري آن با دوره كنوني بعلت آگاهي 

كم نبودند اعتراضات  58طبقاتي است كه كارگران ايران يافته اند. در سال 
كارگري كه به آخوندهاي حاكم عريضه مي نوشتند و خواهان مطالبات و 

ي كه هنوز خواستهايشان مي شدند و يا از آنها كمك مي خواستند. كار
  سال بخش هايي از جنبش زنان انجام ميدهد.   30پس از 

ارتباط ساختار قدرت سياسي سرمايه داري مذهبي در ايران را با  -س
  روش هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
  

  
  

از نظر من رژيم اسالمي مبارزه با مذهب و به ويژه اسالم را به  مقدم:
ه بشدت ساده و ممكن كرده است. درك عجين بودن نسبت دوران شا

منافع سرمايه و رژيم اسالمي يك آگاهي عمومي و ابتدايي در جنبش 
كارگري است. ساختار سياسي رژيم اسالمي و بويژه دولتي شدن 
كارخانجات در اوايل انقالب باعث توهماتي در ميان بخشهايي از كارگران 

ه مستقيم خود متوجه داالنهاي متعدد و شد اما كارگران به مرور و با تجرب
  پيچيده نظام سياسي ايران شده اند و آنرا در مبارزاتشان دخيل كرده اند. 

كارگران به اين موضوع آگاه شده اند كه پاسخ هر خواستي از رژيم اسالمي 
است. و لذا براي دستيابي به خواستهايشان بايد  "نه"ابتدا و بالفاصله يك 

مي ناديده بگيرند و خود راسا دست به عمل بزنند. بعنوان اقتدار رژيم اسال
مثال تشكل خود را بدون اجازه از دولت ايجاد كنند و يا روز كارگر امسال 
  تهران را مطابق تصميم در روز و ساعت و محل مورد نظر خود برگزار كنند.  

به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  -س
ي افزايش دستمزد مي تواند به تشكل يابي كارگران و جنبشهاي برا

  اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل؟
  

نياز جنبش كارگري ايران براي ايجاد تشكل به وجود  نقشه عمل  مقدم:
معين براي ايجاد تشكل در يك واحد معين توليدي يا يك رشته صنعتي و 

لي كه بر سابقه و سنتهاي مبارزاتي واحد، غيره گره خورده است. نقشه عم
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رشته و يا شهر مربوطه متكي باشد و نفوذ فعالين كارگري در محل را براي 
بسيج و متحد كردن كارگران واقع بينانه منظور كرده باشد. بنابراين بايد 
ديد مبارزه براي افزايش دستمزد چه كمكي به تحقق آن نقشه عمل معين 

كند. بعنوان مثال اگر هدف ايجاد يك تشكل عمومي براي ايجاد تشكل مي 
براي يك شهر معين باشد نظير شوراي كارگران شهر ... و سپس ايجاد 
تشكل در تك تك واحدهاي توليدي شهر مربوطه، عده اي از فعالين 
كارگري كه مورد اعتماد توده كارگران هستند اعالم موجوديت آنرا اعالم 

كه اين تشكل از نظر ساختاري به چه سمتي مي كنند و البته با ذكر اين
ميرود و چگونه واحدهاي توليدي پايه هاي آنرا خواهند ساخت. اگر اين 
تشكل براي افزايش دستمزد فراخوان به تظاهرات در سطح شهر بدهد و 

  موفق به بسيج كارگران بشود طبعا به موفقيت و تثبيتش كمك مي كند. 
  

ارزه براي حق تشكل عبور كرده است. جنبش كارگري ايران از مرحله مب
چرا كه مبارزه براي حق تشكل بر اين تصور استوار بود كه در شرايط 
اختناق ايجاد تشكل كارگري ممكن نيست و كارگران تنها در شرايط يك 
برآمد توده اي كه قدرت دولت در سركوب مبارزات كاهش مي يابد قادر 

ا ايجاد كنند. اين تصور در مي شوند تشكل هاي مستقل و طبقاتي خود ر
مباحثاتي كه در دوران جنبش اصالحات سياسي در درون جنبش كارگري 
جريان يافت كنار زده شد و كارگران شركت واحد اولين بخش جنبش 
كارگري بودند كه با شهامت و كارداني ستودني بدون اجازه از دولت و 

برسميت شناختن آن كارفرما سنديكاي خود را ايجاد كردند و مبارزه براي 
به دولت و كارفرما را آغاز كردند. مبارزه اي كه مطابق تاريج و تجربه 
جنبش جهاني كارگري بسيار پر فرازو نشيب است. پس از شركت واحد 
كارگران هفت تپه نيز مايه افتخار جنبش كارگري شدند پس از مباحث پر 

فائق آمدند  و  حرارات و طوالني دروني بر تفاوتهاي نظري در ميان خود
بدون اجازه از كارفرما و دولت سنديكاي خود را ساختند و براي برسميت 

  شناخته شدن آن توسط دولت و كارفرما مبارزه مي كنند.  
در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  -س

نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالبا از شمول قانون كار خارج هستند، 
براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكلهاي كارگري مستقل، از چه  مبارزه

  راههايي بايد پيش برود؟
  

  
  

واقعيت اين است كه كارگران كارگاههاي كوچك با آنكه بخش  مقدم:
عظيمي از طبقه كارگرا ايران را تشكيل مي دهند اما از قدرت كافي براي 

تاكنون بوده است مبارزه براي خواستهايشان برخوردار نيستند. چنانچه 
چاره اي نيست جز مبارزه كارگران واحد هاي بزرگ و كسب پيروزي و از 
اين طريق راه باز كردن براي واحد هاي كوچك. مي توان گفت كه در 
فقدان تشكل، جنبش كارگري ايران از همياري و شركت بخش اعظم 
 كارگران ايران كه در كارگاههاي كوچك كار مي كنند محروم است و به

اين اعتبار در مقابل سرمايه داران از نظر تعداد بسيار ضعيف تر است. البته 
و در مبارزه عليه قانون كار  60كارگران كارگاههاي كوچك در اوايل دهه 

اسالمي نقش مهمي ايفا كردند چون اعتراضات اوليه از تهيه و امضا تومار 
نها در آن شروع شد و ساختار محل كار نه تنها مانعي بر سر شركت آ

مبارزه نبود بلكه بنظر مي رسد كه هنوز تنها شكلي بوده است كه اين 
بخش از كارگران توانسته اند به وسيع ترين شكل ممكن در آن فعال شوند 

  و تاثير گذار باشند. 
خود كارگران كارگاههاي كوچك مي توانند با يك جنبش تهيه و امضا 

سالمي خواهان شمول قانون كار به تومار، همانند مبارزه عليه قانون كار ا

كارگاههاي كوچك شوند و كارگران كارخانجات بزرگ هم در هر اعتراض و 
  مبارزه خود اين خواست را بطور ثابت در ليست مطالبات خود بگذارند. 

بهرحال، كارگران كارخانجات بزرگ بايد تشكلهاي خود را ايجاد كنند و آنرا 
وازن قواي جديد بوجود بياورند تا راه تثبيت كنند و از اين طريق يك ت

براي ايجاد تشكل در كارگاههاي كوچك فراهم گردد. حمايت و كمك 
كارگران كارگاههاي كوچك به كارگران كارخانجات بزرگ مي تواند كمك 

  مستقميمي به ايجاد تشكل در رشته خودشان هم باشد.  
ارگري مي ن وجود تشكلهاي مستقل كدوآيا تعيين حداقل دستمزد ب -س

   تواند معنايي داشته باشد؟
  

اگر منظور دخالت كارگران در تعيين حداقل دستمزد باشد، ايده ال  مقدم:
آن است كه كارگران تشكلهاي مستقل و طبقاتي و سراسري خود را داشته 
باشند تا تصميماتشان بتوانند از يك جامعيت سراسري برخوردار باشد. 

مات مهم تشكلهاي كارگري را كه تعيين بعالوه بايد تائيد نهايي تصمي
حداقل دستمزد يكي از آنهاست منوط به موافقت اكثريت كارگران با آن 

  تصميم نمود، مثال از طريق يك همه پرسي از اعضا.  
منتها تا آن زمان حتما مي توان راه هاي ميانه كه مورد موافقت اكثريت 

بش كارگري آنقدر فعال كارگران هم باشد را يافت. حتي هم اكنون نيز جن
شناخته شده و مورد اعتماد عموم كارگران دارد كه اجماع آنها بر هر 
مسئله اي بتواند اكثريت كارگران را به نوعي نمايندگي كند و بهر حال در 
اين شرايط كه كارگران بدون تشكل هستند با آن به نوعي كنار بيايند و بر 

  .    تالش براي ايجاد تشكلهايشان بيافزايند
نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري درباره  – 9

اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري (يا كار مزدي) مطرح 
  است، چيست؟  

  
من تاكنون مطالب متعددي درباره اين جريان نوشته ام كه  مقدم:

. "گيارزيابي از كميته هماهن"مهمترين آن مطلبي است به نام 
سوسياليستها بنا به تعريف عليه سرمايه داري مبارز مي كنند و علت نفذ 
سنتي سوسياليستها در جنبش كارگري هم همين است. اگر سوسياليستها 
ضد سرمايه داري نبودند قادر نمي شدند در جنبش كارگري داراي بشوند. 

ش فردي از اين جريان در يك نابهنگامي زماني داراي موقعيتي در جنب
كارگري شد و به اعتبار او نظريات اين جريان هم براي مدتي مطرح گشت. 
و اتفاقا هنگامي كه براي فعالين جنبش كارگري روشن شد كه اين جريان 
ضد سرمايه داري نيست بلكه عبارت لغو كار مزدي حجابي است براي 
پوشاندن راست ترين اعمال و سياستها در جنبش كارگري، موقعيتشان را 

دست دادند و االن يك جريان بسيار حاشيه اي و قابل صرف نظر كردن از 
در جنبش كارگري هستند البته بعضا قدرت تبليغاتي خود را حفظ كرده 

  اند.
بعنوان مثال، جريان لغو كار مزدي تحليلي از تاريخ جنبش سراسر فداكاري 

تن و خونبار سوسياليستي ايران ارائه داد كه مطابق آن علت تشكل نداش
كارگران ايران نه رژيمهاي ديكتاتوري و آدمكش حاكم بر ايران بلكه 
جنبش كمونيستي ايران بوده است! مطابق با اين تحليل جريان لغو كار 
مزدي كارگران را تشويق مي كرد كه اگر خواهان تشكل هستند بايد ابتدا 
بساط جنبش كمونيستي و احزاب و سازمانهايش از جنبش كارگري 

و بدينگونه به عبث كوشيد كارگران را عليه جنبش كمونيستي و برچيند! 
سازمانها و احزابش بسيج و تحريك كند. در اين ميان اين نكته الزم به 
گفتن است كه در بسياري از كشورهاي اروپايي جنبش كارگري مقدم بر 
جنبش سوسياليستي بوده است. در صورتيكه در كشورهايي نظير ايران 

بقه كارگر و جنبش كارگري و يا سرمايه داري شكل گرفته قبل از اينكه ط
باشد عقايد و جنبش سوسياليستي وجود داشته است. از اين نظر در ايران 
طبقه كارگر قبل از اينكه يكي از دو طبقه اصلي گردد با عقايد 
سوسياليستي آشنا شده است و اولين تشكلهايش هم چند دهه قبل از 

شود در ارتباط تنگاتنگ با فعاليتهاي حزب  اينكه ايران سرمايه داري
كمونيست اوليه ايران ساخته شده است. لغو كار مزدي ها به فعالين اين 

  طبقه مي گويند كه اگر تشكل ندارند تقصير كمونيستهاست!      



    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢٥٤  103 ي آرش شماره

از نظر من بسيار طبيعي است كه كليه تشكلهاي كارگري و از جمله 
رمايه داري و براي سوسياليسم اتحاديه ها و شوراهاي كارگري عليه س

مبارزه كنند. منتها مبارزه عليه سرمايه داري و براي سوسياليسم يك 
مبارزه پيچيده، چند وجهي و در ابعاد فلسفي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي 

اعم از تعاوني ها،  –و اجتماعي است كه هر يك از تشكلهاي كارگري 
چوب يك استراتژي روشن و در بايد در چهار -اتحاديه ها، احزاب و غيره 

يك تقسيم كار معين هر يك وظيفه اي را در عرصه هايي از اين مبارزه 
متنوع بعهده بگيرند و در هماهنگي با هم نظام سرمايه داري را سرنگون و 

  حكومت كارگري را مستقر كنند. 
رابطه فعاالن چپ و جنبش كارگري ايران در داخل و خارج كشور را  -س

  ضر چگونه ارزيابي مي كنيد؟ در حال حا
  

حمايت كارگران از مبارزات يكديگر يك اصل بنيادي و جدايي  مقدم:
ناپذير از جنبش كارگري است كه بر هم سرنوشتي بنيادي اين جنبش در 
بخشها و كشورهاي مختلف متكي است. در كشورهايي كه كاركران توانسته 

ي، كمك به يكديگر و اند تشكلهاي خود را ايجاد كنند، ابراز همبستگ
مراودات مربوطه از مجاري تشكلهاي كارگري جريان مي يابد. منتها در 
كشورهايي نظير ايران كه كارگران فاقد تشكلهاي خود هستند حمايت از 
مبارزات يكديگر اشكال ديگري بخود مي گيرد. تا آنجا كه به جنبش 

ن تحت تعقيب كارگري ايران بر ميگردد، با خروج اولين گروههاي فعالي
جنبش كارگري از ايران موضوع رساندن صداي اعتراض كارگران به هم 
طبقه ايهايشان در كشورهاي ديگر در دستور روز قرار گرفت. و طبعا مانند 
فعاليت در هر عرصه جديدي، در ابتدا با مباحث بسياري درباره اشكال 

باره ماهيت فعاليت و تشكلهاي الزمه آن همراه بود. عالوه بر اينها در
تشكلهاي كارگري كه براي جلب حمايتشان از جنبش كاررگري ايران بايد 
بدانها رجوع ميشد نيز بحثهاي كشافي صورت گرفت. آغاز فعاليت در  اين 
عرصه كه با آزمون و خطا به جلو رفت در نهايت به ايجاد تشكلهايي 
 انجاميد كه هدفشان شناساندن جنبش كارگري ايران و خواستها و

مبارزاتش به تشكلهاي كارگري در اروپا و آمريكاي شمالي بود تا زمينه 
هاي جلب حمايتشان از كارگران ايران به مرور فراهم آيد. همبستگي 
جهاني جنبش كارگري در حمايت از كارگران ايران كه طي چند ساله اخير 
 شاهد آن هستيم نتيجه بيش از دو دهه فعاليت خستگي ناپذير، مداوم و از

نظر بعضي غير جذاب و كسل كننده فعالين جنبش كارگري ايران در خارج 
كشور است كه اساسا متكي بوده بر پايداري طبقه كارگر ايران كه هيچگاه 

  تسليم نشد و از مبارزه براي مطالباتش هرگز دست نكشيد. 
و اما چگونگي رابطه مورد نظر كه در سئوال آمده است. رابطه فعالين 

ي ايران در داخل و خارج كشور هم طي اين سالها فراز و جنبش كارگر
نشيبهاي بسياري را از سر گذرانده است و طي چند سال گذشته كه 
جنبش كارگري پيشرفتهايي داشته است ميرود تا بر ريل صحيح و اصولي 
قرار گيرد. اين رابطه در ابتداي فعاليتهاي همبستگي در خارج به نوعي 

بدين شكل كه فعالين جنبش كارگري كه به ناچار به نمايندگي نيابتي بود 
خارج مهاجرت كرده بودند به نوعي به نمايندگي از طرف كارگران ايران 
خواستهاي كارگري را به اطالع تشكلهاي كارگري در ديگر كشورها 
ميرساندند. اين تشكلها را اخبار مبارزات كارگري كه هيچ منبع مستقلي 

نداشت مطلع مي كردند. چرا در آن زمان رژيم براي تائيد صحت آن وجود 
اسالمي چنان گورستان سكوتي بر ايران حاكم كرده بود كه حتي پخش 
خبر مبارزات كارگري هم با مجازاتهاي سنگين مواجه ميشد. با اين حال 
تشكلهاي كارگري در اروپا و آمريكاي شمالي كه موضوع عمده فعاليتهاي 

سا بر مبناي عرق طبقاتيشان به اخباري كه همبستگي بودند به مرور و اسا
بدستشان ميرسيد اعتماد كردند. اين اعتماد اوليه اهميتي فوق العاده در 
مناسبات فعالين كمپين هاي همبستگي و تشكلهاي كارگري ديگر كشورها 
داشت. چرا كه اين تشكلهاي كارگري با اتكا اطالعات دريافتي از فعالين 

اعتراضي به سازمان جهاني كار و دولت و يا اين كمپين ها نامه هاي 
سفارتخانه هاي ايران مي فرستاند و در پاسخ دولت و يا وزارت كار ايران 
ايران دستگيري و يا اعدام و سركوب اعتراض كارگري را از اساس منكر 
ميشدند و آنرا تكذيب ميكردند و منابع خبري اين تشكلهاي كارگري را زير 

ين كمپينهاي همبستگي اين اعتماد را هرگز فراموش سئوال ميبردند. فعال

نخواهند كرد و براي هميشه قدر دان آن خواهند بود. البته امروز اخبار 
مبارزات كارگري ايران از صدها كانال به اطالع جنبش جهاني كارگري مي 

  رسد. 
با پيشرفت جنبش كارگري كه يكي از جنبه هاي آن به جلوي صحنه 

نبش كارگري در ايران بود كه انواع تشكل ها را ايجاد آمدن صدها فعال ج
كردند، مقاله نوشتند و سخنراني كردند و دستگير شدند و كمپينهاي 
جهاني براي آزاديشان براه افتاد، تاثيراتي هم بر مناسبات كمپينهاي 
همبستگي در خارج و جنبش كارگري ايران بر جاي گذاشت. بدين شكل 

ي پايان يافت چون خود فعالين داخل امكان بيان كه نمايندگي نيابتي بكل
علني خواستها و نظراتشان را يافته بودند و فعاليت همبستگي در خارج 
كشور به سمت يك فعاليت صرف پشت جبهه اي رفت. و اين توانست به 
فعاليت كمپينها ابعاد گسترده اي بدهد چرا كه ديگر قرار نبود فعالين 

د و يا از نظر عقيدتي و سياسي به هم نزديك كمپينها با هم موافق باشن
باشند. همه بايد از جنبش كارگري ايران كه تشكل و سخنگوها و فعالين 
خودش را داشت حمايت مي كردند و اگر اختالفي بود منطقا مي بايست 
درباره چگونگي سازمان دادن اعتراض و جلب حمايت بوجود مي آمد كه 

ت متشكل است. بعالوه و در همين راستا بخشي جدايي ناپذير از هر فعالي
با ايجاد سنديكاي شركت واحد كه عضو اتحاديه جهاني ترانسپورت شد، 
حلقه كمپينهاي همبستگي كه كارگران شركت واحد را به تشكلهاي 
كارگري متصل مي كرد ناالزم شد و اكنون جايگاه ديگري يافته است. 

  ه هم در جريان است. همين روند در مورد سنديكاي كارگران هفت تپ
ش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه ارزيابي برابطه جن -س

  مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت آنها داريد؟ 
  

  
  

جنبش بالفعل و و از منظر اجتماعي قابل روئيت  3در ايران فعلي  مقدم:
ري ايران وجود دارد، جنبش كارگري، زنان و دانشجويي. جنبش فعلي كارگ

كه گرايش چپ در آن دست باال را دارد، خواهان اتحاد با جنبش 
دانشجويي و جنبش زنان است. در واقع جنبش كارگري همچنان بر مواضع 
كالسيك خود در قبال ديگر جنبشها تاكيد مي كند. مسئله اين است كه 
 هر كدام از اين جنبشها بايد داراي استراتژي ويژه خود براي دستيابي به

خواستهايشان باشند و در عين حال با يك همكاري عمومي تر براي اعمال 
خواستهايشان به رژيم اسالمي اقدام كنند. منتها تحقق اين امر منوط به 
عوامل متعددي است. اوال بايد گرايشهاي راديكال و سوسياليست در 
جنبشهاي دانشجويي و زنان قوي شود كه خواهان اتحاد و همكاري با 

كارگري باشند. بطور مثال با رشد گرايش سوسياليستي در جنبش جنبش 
دانشجويي و تضعيف جريانات ليبرال اسالمي، خواست اتحاد جنبش 
كارگري و زنان و دانشجويي در ادبيات و اطالعيه هاي اين بخش از جنبش 
دانشجويي راه يافت و بعضا از يكديگر حمايتهاي عملي نيز كردند كه واضح 

بتداي كار است. منتها همين امر در حركات و تشكلهاي فعلي است كه در ا
زنان ضعيف است چون نسبت به دو جنبش كارگري و دانشجويي، در 
جنبش زنان ليبرالها و سوسيال دمكراتها بيشترين نفوذ را دارند و اين نفوذ 
خود را در استراتژي و راهها و روشهاي فعاليت گروههاي فعال زنان براي 

  مطالباتشان مشاهده ميشود.  دستيابي به
مسئله مهم تر اين است كه اين جنبشها متحد عقيدتي جنبش كارگري 
نيستند بلكه جناحها و گرايشات سوسياليستي آنها متحد عقيدتي جنبش 
كارگري هستند. خود اين جنبشها به عنوان يك كليت هنگامي به سمت 

اجتماعي قدرت  اتحاد با جنبش كارگري مي آيند كه اين جنبش در صحنه
خود را نشان دهد هم در كسب خواستهايش، هم در ايجاد تشكلهايش و 
هم برگزاري آكسيونهايش. تالش و فعاليت نظري براي جلب اين جنبشها 
به اتحاد با جنبش كارگري كافي نيست. اين جنبشها بايد در عمل 

آن اجتماعي قدرت بالفعل جنبش كارگري را مشاهده كنند تا به اتحاد با 
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تشويق و ترغيب شوند. تنها در صورت وجود يك جنبش قوي كارگري در 
صحنه مبارزه است كه تازه تالش سوسياليستها در جنبش زنان و 
دانشجويي براي تشويق اين جنبشها به همكاري و اتحاد با جنبش كارگري 

  مي تواند ثمر بخش باشد. 
از  "ي ايراناستقالل جنبش و تشكلهاي كارگر"درك شما از مقوله  -س

دولت، احزاب و نهادهاي سرمايه داري چيست؟ و به نظر شما جنبش 
تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي تواند روي  ايرانكارگري 

  حمايت هاي بين المللي حساب كند؟
  

جنبش كارگري بنا به تعريف عليه دولتها و احزاب و نهادهاي  مقدم:
كنار احزاب چپ و سوسياليست بوده است. سرمايه داري است و تاريخا در 

از دولت، احزاب و  "استقالل جنبش و تشكلهاي كارگري ايران"بنابراين 
هايي "همسويي"نهادهاي سرمايه داري اساسا هنگامي مطرح است كه يك 

در مبارزه كارگران و اين جريانات بطور عيني وجود داشته باشد. بعنوان 
بورژوازي و خرده بورژوايي ايران در مثال در دوران شاه بخشهايي از 

اپوزيسيون بودند و كارگران در مبارزه خود عليه رژيم شاه طبعا آنها را هم 
به انحاي گوناگون و در عرصه هايي در كنار خود داشتند و اين موقعيت 

 –سياسي  –عيني كه خارج از اراده كارگران و زائيده شرايط اقتصادي 
ارگري را ناگزير ميساخت كه مرزهاي خود را اجتماعي ايران بود، جنبش ك

از هر نظر و از جمله در اهداف و روشها و خواستها با بورژوازي و خرده 
بورژوازي بدقت و محكم ترسيم كنند و از اين طريق استقالل خود را از آنها 
نشان دهند. كماينكه جنبش كارگري الزم بود مرز و استقالل خودش را در 

از جمله اهداف، خواستها و روشها با جنبش اصالحات  تمامي زمينه ها و
سياسي در دوران خاتمي و آنچه كه اكنون جنبش سبز خوانده ميشود بيان 
و ترسيم كند. خارج از اين جنبش هاي بورژوايي داخل كشوري يكي از 
اهداف مرزبندي با آنها براي خارج كردن توده هاي متوهم از زير پرچم 

ريانات بورژوايي است  رابطه جنبش كارگري با اهداف اين احزاب و ج
نهادهاي سرمايه داري خارج كشور و از جمله دولتها از جنسي نيست كه 
بتوان مرزبندي با آنها را با عبارات استقالل بيان كرد. جنبش كارگري 
نيازي به آنها ندارد و بايد ضديت آشكار خود را با آنها نشان دهد كه يك 

  (سوليداريتي سنتر) است.   "ستگي آمريكاييمركز همب"نمونه آن 
در مورد مرزهاي حساب كردن جنبش كارگري روي حمايت هاي بين 
المللي چند نكته را بايد توضيح دهم. همه جا منظورم از حمايت بين 
المللي، دو نوع حمايت بين المللي اتحاديه اي و سوسياليستي است. با 

وسياليستي، جنبش كارگري توجه به اوضاع جهاني جنبش كارگري و س
روي دو نوع حمايت مي تواند حساب كند. تا آنجا كه به اتحاديه هاي 
كارگري في الحال موجود بر مي گردد كه بخش عمده آن سوسيال 
دمكرات هستند، جنبش كارگري جز در چند مورد انتظار كمك و حمايتي 

براي ايجاد تشكل نمي تواند از آنها داشته باشد كه مهمترين آنها در مبارزه 
و حق اعتصاب و مقابله با سركوب اعتراضات و اعتصابات كارگري است. 
فعالين جناح چپ جنبش كارگري بخوبي واقف هستند كه همين تشكلهاي 
كارگري اگر كارگران ايران  بسمت خلع مالكيت از سرمايه داران و صاحبان 

ه چه بسا و به صنايع موافق بروند نه تنها با آن موافقت نمي كنند بلك
احتمال زياد عليه آن خواهند ايستاد. در مبارزه عليه لغو مالكيت خصوصي 
بر ابزار توليد طبقه كارگر ايران بايد روي حمايت بين المللي سوسياليستها 
و كمونيستها حساب باز كند. به عبارت ديگر جنبش كارگري ايران اكنون 

بين المللي اتحاديه اي  روي دو نوع حمايت مي تواند حساب كند. حمايت
 - همانطور كه باالتر توضيح دادم  - كه وسيع و پرقدرت است اما دامنه آن 

محدود است و با راديكال شدن مبارزه كارگران از حمايت آنها كاسته 
افزوده مي گردد. دومي  "زياده روي ها"خواهد شد و به انتقادات از 

ست كه در شرايط فعلي مجموعه ناهمگون و غير متشكلي از احزاب كموني
از قدرت فراواني برخوردار نيستند اما از تمامي مبارزات راديكال كارگران تا 

  سر حد خلع يد از مالكيت صاحبان سرمايه و صنايع دفاع خواهند كرد. 
*  

 

 
  

  
  

  مجيد تمجيديهاي  پاسخ
  
 چه در رانيا كارگراني »يطبقات يِآگاه« سطح شما نظر به -س

  ست؟يا مرحله
  

اجازه دهيد بنا به اهميت اين پرسش به آن پاسخ طوالني تري  يدي:تمج
بدهم. پاسخ روشن به اين پرسش كه آگاهي طبقاتي كارگران ايران در چه 
مرحله اي است كار دشواري است. عمدتا به اين دليل كه در ايران كار 
پژوهشي و تحقيقي مبتني بر مدارك مستند در اين زمينه وجود ندارد. در 

ه تحليل هر يك از ما عمدتا متكي بر آناليز كنشهاي مبارزاتي كارگران نتيج
است. در نتيجه تصوير و تصور هر يك از ما از آگاهي طبقاتي كارگران ايران 
در اين مرحله الزاما تصوير و تصوري دقيق و همه جانبه به وسعت 

 نيست. اجازه دهيد به منظور بستر سازي پاسخ مستقيم "كارگران ايران"
به اين پرسش ابتدا به چند نكته اشاره شود. عامل استبداد و محدوديت 
هايي كه اين عامل بر بروز شفاف تر آگاهي طبقاتي در ابعاد اجتماعي 
اعمال مي كند فاكتوري است كه كه در سنجش آگاهي كارگران بايد مد 
نظر داشت. سطح بروز آگاهي طبقاتي بويژه در كشورهاي استبدادي لزوما 

تاب آگاهي موجود واقعي در ميان كارگران نيست. در جوامع استبدادي باز
علي العموم سطح آگاهي واقعي كنشگران اجتماعي باالتر از سطح آگاهي 
است كه دركنشهاي آنان نمود پيدا ميكند. اين در مورد فعالين كارگري نيز 

آن صادق است. به اين دليل كه كارگران در بيان و يا اعمال آگاهي خويش 
را از فيلتر درجه پرداخت هزينه, كه در كشوري مثل ايران هزينه بسيار 

  بااليي است, رد مي كنند.
است. به درجه اي كه در  "نان در آوردن"عامل ديگر مكانيزم معيشتي و 

يك جامعه امنيت شغلي پايين تر بوده و حداقل نيازهاي زندگي درعدم 
بر بيان نظري و عملي  ثبات كامل تامين شود محافظه كاري بيشتري

آگاهي طبقاتي كارگران تحميل ميشود. به بيان ساده عامل استبداد و 
شرايط سخت معيشتي كارگران فاصله زيادي ميان سطح آگاهي واقعي 
كارگران و ابراز نظري و عملي آن ايجاد مي كند. در شرايط و مقاطعي كه 

سياسي و يا مقاطع تاثيرمنفي اين دو عامل كمتر است, مثال شرايط بازتر 
از خود نشان ميدهند. اينكه  "غير منتظره اي"انقالبي, كارگران آگاهي 

كارگران در شرايط انقالبي در بروز آگاهي طبقاتي ره صد ساله مي پيمايند 
فقط معطوف به روند سريع كسب آگاهي در روزهاي انقالب نيست بلكه 

  پيدا نكرده است. بخشا بروز آگاهي اي است كه قبال مجال ابراز وجود
طرح شده,  "در چه مرحله اي"از آنجا كه پرسش طرح شده با تاكيد بر 

الزم است بر يك مقوله كليدي يعني آگاهي تاريخي طبقاتي كارگران تاكيد 
شود. در مطالعات مقايسه اي ممكن است آگاهي تاريخي يك جامعه معين 

ن جامعه در مرحله از يك جامعه معين ديگر باالتر باشد اما كارگران هما
معيني الزاما آگاهي طبقاتي باالتري نداشته باشند. آگاهي تاريخي و يا 
تجارب مبارزاتي بالقوه منبع كسب آگاهي است اما بطور خودكار به آگاهي 
امروزي كارگران تبديل نميشود. با اين توضيحات مقدماتي اجازه دهيد 
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كارگران ايران در بطور مستقيم به پرسش طرح شده يعني درجه آگاهي 
  چه مرحله اي است بپردازم.

اگرچه آگاهي تاريخي كارگران ايران در مقايسه با بسياري از كشورهاي 
مشابه (از نظر اقتصادي, قدمت جنبش كارگري, شرايط اجتماعي, سياسي 
و يا سطح فرهنگي) باالتر است, اگرچه آگاهي واقعي كارگران ايران بسيار 

ب اجتماعي آن است, اما اگر نمودهاي اجتماعي را بيشتر از نمود و بازتا
شاخص تعيين اين آگاهي قرار دهيم تصوير رضايت بخشي از سطح آگاهي 
طبقاتي كارگران نمي يابيم.  طبقه كارگر ايران در طي تاريخ حيات خويش 
آگاهي طبقاتي بااليي را به نمايش گذاشته است. اگر در سالهاي اوليه 

ن كارگر مهاجر هندي در پااليشگاه آبادان نقش حيات طبقه كارگر ايرا
آموزگار كارگر ايراني را ايفا ميكرد كارگران ايران به يمن آگاه گريهاي 
فعالين كارگري مثل علي اميد و يوسف افتخاري و فعاليت مستمر حزب 
كمونيست ايران بسرعت اين عقب ماندگي را رفع كردند. با وجود استبداد و 

كارگر ايران خود را به عنوان صف مستقل در مقابل بگير و ببند طبقه 
كارفرمايان و دولتهاي حامي آنان متشكل نمود. اگرچه استبداد حاكم 
جنبش كارگري را سركوب نمود اما بدليل عمر نسبتا كوتاه اين استبداد (از 
مقطع سركوب كامل آن تا پايان عمر استبداد رضا شاهي) اين آگاهي فقط 

خي تبديل نشد. با باز شدن فضاي باز سياسي در دهه به يك تجربه تاري
بيست بخش اعظم فعالين دوره قبل در قيد حيات بوده و سنت تشكل يابي 
مستقل هنوز در اذهان بسياري از كارگران زنده بود. كارگران ايران با 
استفاده از فضاي باز سياسي دهه بيست توانستند صف مستقلي در تقابل با 

لت حامي آنان ايجاد كنند. بخش اعظم دستاوردهاي كارفرمايان و دو
كارگري از جمله طرح مطالبات هشت ساعت كار در هفته, افزايش 
دستمزد, ايجاد تشكلهاي كارگري, درخواست تدوين قانون كار, ملي شدن 

و  32نفت و غيرو حاصل مبارزات اين دوره كارگران ايران است.  كودتاي 
زه تداوم اين سنت را نداده و اين سركوب جنبش كارگري ايران اجا

و بروز  57دستاوردها را عمدتا به حافظه تاريخي تبديل نمود. انقالب 
آشكار آگاهي طبقاتي در تشكيل شوراهاي كارگري برجسته ترين نمود 
بروز آگاهي كارگران ايران است. در اين انقالب كارگر ايراني نه فقط خود را 

لت بورژوايي متشكل نمود بلكه براي اولين در تقابل با سرمايه داران و دو
بار بطور عريان و صريح نفس رابطه كار و سرمايه را به چالش كشيد. تعرض 
به حريم مقدس سرمايه و ايجاد شوراهاي كارگري به منظور كنترل توليد و 
اعمال قدرت مستقل آن چيزي است كه در تعداد معدودي از كشورهاي 

  گري جهاني به وقوع پيوسته است.جهان در طول حيات جنبش كار
اما وجود سطح آگاهي تاريخي باال بطور خودكار به معني وجود آگاهي  

طبقاتي باال در هر مرحله نيست. اين آگاهي بالقوه اي است كه ميتواند در 
شرايط معيني, از جمله فضاي باز سياسي و يا مراحل انقالبي بالفعل شود. 

ي تاريخي بالفعل نيست داليل خود را دارد. اينكه در مرحله فعلي اين آگاه
از جمله ميتوان به عوامل زير اشاره كرد. وجود استبداد و سركوب وحشيانه 
مستمر و حذف فيزيكي رهبران كارآمد كارگري يكي از اين عوامل است. 
آگاهي طبقاتي عمدتا در ميان قشر پيشرو عمق پيدا ميكند. وقتي پس از 

مالحظه اي از پيشروان كارگري زنداني, هر سركوب خشن بخش قابل 
اعدام و يا مرعوب و خانه نشين ميشوند توده كارگري از آگاهي عميقتر 
محروم ميشود. اگرچه امروز بسياري از كارگران ايران سواد تحصيلي 
باالتري نسبت به نسل گذشته داشته و به يمن پيشرفت و تنوع كانالهاي 

اطالعاتي بيشتري دارند اما اين آگاهي ارتباطي از جمله اينترنت, آگاهي 
اطالعاتي الزاما آگاهي طبقاتي نيست. عامل ديگر كه رابطه مستقيمي با 
عامل استبداد دارد اين است كه سنت انتقال تجارب و آگاهي طبقاتي در 
كشور ما عمدتا سنت روايت شفاهي و سينه به سينه بوده است. اين سنت 

ت مكتوب محدود بوده و در دسترس عموم انتقال آگاهي در مقايسه با سن
كارگران قرار نمي گيرد. با اين حال اصلي ترين عاملي كه مانع بالفعل 

 57شدن آگاهي تاريخي طبقاتي كارگران ايران در سالهاي پس از انقالب 
شده, عالوه بر عامل استبداد و سركوب, تغييراتي مهمي است كه در اين 

ن و ساختار سازمان كار در ايران اتفاق سالها در زيست اقتصادي كارگرا
افتاده است. جمهوري اسالمي اگر در هر عرصه اي عقب مانده باشد در 
ايجاد سازمان كار جديد كامال از آخرين دستاوردهاي مديريت بورژوايي 
استفاده كرده است. سازماندهي كار بر اساس تبديل بزرگترين مراكز كار به 

نكاري (مثال بخش اعظم كارگران شركت مجموعه اي از شركتهاي پيما
نفت, ايران خودرو و تحت استخدام اين شركتها نبوده بلكه تحت استخدام 
شركتهاي پيمانكاري هستند), لغو عملي قراردادهاي دسته جمعي كار و 
غيرو فقط نمونه هايي از تغييرات ساختاري كار در اين سالها است. 

سيار باال اصلي ترين مانع تبديل آگاهي تغييراتي كه با ايجاد ناامني شغلي ب
  به عمل آگاهانه طبقاتي در اين سالها بوده است.

اميدوارم با اين توضيحات بستر مناسبي براي اظهار اين نظر ايجاد شده 
باشد كه آگاهي طبقاتي كارگران در اين مرحله آگاهي بااليي نيست. نه 

و حوزه مطالبات فقط به عنوان يك جنبش اجتماعي بلكه حتي در سطح 
كارگري. وقتي كل چپ و نيروهاي سوسياليست كه قاعدتا بايد بخش 
پيشرو كارگري را آموزش دهند خود فاقد آموزش ابتدايي كارگري هستند, 
وقتي تقريبا كل اين چپ از مباحث و  دستاوردهاي نظري چپ بين المللي 

پر واضح  در رابطه با مسائل كارگري مطلع نيست و آن را دنبال نميكند
است كه پيشروان كارگري نيز فاقد اين آگاهي باشند. توده كارگر هم كه 
توسط پيشروان كارگري آموزش نبيند نمي تواند بطور خودكار صاحب 
آگاهي طبقاتي شود. بر خالف درك اكونوميستي شرايط عيني و سازمان 

طور توليد سرمايه داري زمينه كسب آگاهي طبقاتي را ايجاد مي كند اما ب
خودكار و بدون آموزش مستمر به آن منجر نميشود. وقتي اين عمل به 
وسعت يك جنبش انجام نمي گيرد طبيعي است كه آگاهي طبقاتي 
كارگران ايران پايين باشد و توده كارگري عمدتا تحت تاثير گرايشات 
بورژوايي از جمله ملي گرايي, توسل به نيروهاي ماوراء طبقاتي و مذهبي, 

  تن به جناح هاي چپ تر قدرت حاكمه و غيرو باشند.دخيل بس
 وي عملي نهادها شيپ ران،يا كارگر طبقه جنبش از مرحله نيا در -س

  ست؟يچ طبقه نياي ابي تشكلي برا شما ملموس
   

  
  

اولين نكته اين است كه بايد تشكل يابي را به يك سنت جا  تمجيدي:
يافتد با وجود جانفشاني ها و افتاده و ماندگار تبديل كرد. اگر اين اتفاق ن

پرداخت هزينه هاي باال جنبش كارگري از تشكلهاي توده اي خويش 
همچنان محروم خواهد ماند. وقتي از تشكل توده اي كارگري حرف مي 
زنيم داريم از تشكل يابي توده كارگري حرف مي زنيم و نه فقط از تشكل 

شكل در محل زيست و يابي پيشروان كارگري. اين به اين معني است كه ت
كار توده كارگري تشكيل ميشود و نه بيرون از آن. بعالوه توده كارگري را 
نميشود با ليست بلند بااليي كه پيشروان كارگري طلب ميكنند بسيج توده 
اي نمود. نمي شود ليست طوالني از مطالبات انباشت شده و بر حق را 

توده كارگر با اين شيوه  سرلوحه تشكيل تشكل توده اي كارگري قرار داد.
سازمان نمي يابد. تشكل كارگري بدوا ظرف حضور مداوم توده كارگري 
براي پيشبرد مبارزات توده كارگري است. مبارزات كارگري نيز فراز و 
نشيب هاي خود را دارد و ليست مطالبات الزاما در هر مرحله يكي نيست. 

ي در ميان كارگران نكته ديگر اين است كه جا انداختن نفس كار جمع
هدف وااليي است كه دست كمي از ديگر مطالبات مهم ندارد. جا انداختن 
كار جمعي نيز به كار صبورانه و پيگير نياز دارد. توده كارگري يك كارخانه 
معين بايد روحيه كار جمعي را در كوچكترين و كم اهميت ترين عرصه ها 

ر محل كار روحيه فردگرا تمرين كند. نمي شود در حل مشكالت روزمره د
داشت و در همان حال انتظار داشت كه در مبارزات اصلي تر روحيه جمعي 
پا بگيرد. اگر در مقاطعي نيز اين روحيه پا بگيرد موقت بوده و با خوابيدن 
جو اعتراضي اين روحيه نيز از ميان مي رود. نكته بعدي اين است كه 

ري بايد رهبران في الحال دست اندركاران اصلي ايجاد تشكلهاي كارگ
كارگري باشند كه همين امروز دارند كارگران را در محل كارو زيست بر سر 
مسائل روز رهبري ميكنند. متاسفانه بسياري از اين كارگران در مرحله 
انتخابات و ايجاد تشكل به حاشيه رانده مي شوند و طيفي از كساني كه 

بهتري با بااليي ها دارند جلو بهتر از ديگران حرف ميزنند و يا روابط 



    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢٥٧  103 ي آرش شماره

حركت مي افتند. الگوي نماينده قسمت مي تواند به اين شكل از كار كمك 
كند. نكته مهم ديگر اينكه رهبران عملي كارگري به جاي اينكه نيروي 
خود را در تشكلهاي جانبي و بيرون از محل كار بگذارند انرژي خود را 

لي با تشكلهايي كه بيرون از عمدتا به محل كار معطوف كنند. من مشك
محل كار تشكيل ميشوند ندارم. ظاهرا اينها تشكل هايي هستند كه مي 
خواهند به تشكل يابي توده اي كارگري كمك كنند. اما مشكل اين است 
كه رهبر كارگري كه كار اصلي اش فعاليت در اين كميته ها باشد عمال 

. اتفاقي كه در اين چند سال وقت و نيرويي براي كار با بدنه كارگري ندارد
افتاده اين است كه اين سنت عمال همان دو سنديكاي شركت واحد و 
هفت تپه را هم بيشتر شبيه همين كميته ها كرده و رابطه فعالين اين 
تشكلها با بدنه كارگري را به حداقل رسانده است. نكته آخر پاسخ به سوال 

رح ديگر مطالبات كارگري قديمي و كالسيك تقدم طرح ايجاد تشكل يا ط
  است كه درپاسخ به پرسشي ديگر به آن ميپردازم. 

 ران،ياي كارگري كاهايسند و ها هياتحاد يِصنفي  مبارزه در اصوالٌ -س
  كند؟ يمي باز نقش مقدار چه »يطبقاتي آگاه« مسئله

  
ي كارگري كاهايسند و ها هياتحاد يِصنفي  مبارزه" در اينكه تمجيدي:

قوائدي از اين  زكند ني يمي باز ينقش چه »يطبقاتي آگاه« مسئله "رانيا
مستثني نيست با اين افزوده كه  كه در پاسخ به پرسش اول مطرح كردم

اتحاديه و سنديكا تنها شكل بروز سازمانيابي توده اي كارگران نيست. 
واقعيت اين است كه در كشور ايران آگاهي طبقاتي در حوزه تشكل يابي 

ه به يك سنت پايدار تبديل نشده است. اين مشكل فقط توده اي هيچگا
شامل جنبش كارگري نيست. روحيه كار جمعي و متشكل كال در جامعه 
ايران بسيار ضعيف است. بر خالف بسياري از كشورها, بويژه كشورهاي 
اروپايي, ما اين سنت كه هر مشكلي را بطورجمعي حل كنيم را ياد نگرفته 

غريزي تبديل نكرده ايم. در اين موارد ما بيشتر  و به يك عادت فرهنگي و
بر غيرت فردي, فداكاري و از خود گذشتگي و قهرماني هاي رهبران متكي 
بوده ايم. اينكه شخصيت هاي تاريخي ما نيز نه سازماندهندگان عمل 
جمعي بلكه پهلوانان و قهرماناني نظير رستم و آرش و ... بوده اند نيز 

ت. بخشي از آگاهي طبقاتي اين است كه كارگر با عمل استثناء و اتفاق نيس
جمعي, بدون توهم و توسل به نيروهاي غير خودي و با اتكاء به نيروي 
خويش مشكالت خود را حل كند. متاسفانه آگاهي تاريخي موجود در 
زمينه تشكل يابي كارگري هيچ گاه مجال تبديل به يك سنت پايدار و 

ينكه خود بخش پيشرو كارگري در عرصه تشكل مداوم را پيدا نكرده است. ا
يابي بسهولت تحت تاثير گرايشات سكتاريستي و حاشيه اي چپ قرار مي 
گيرد, اينكه خود پيشروان كارگري ياد نگرفته اند كه اختالفات مواضعي 
خود را بيرون حوزه تشكل يابي توده اي پارك كنند و هر اختالف نظري را 

د خود گوياي نبود اين سنت است. تا وقتي كه الزما به اين حوزه نكشانن
كارگران چپ و پيشرو مكانيزم و الزامات يك كار جمعي را ياد نگيرند 
عرصه سازمانيابي توده اي, چه در شكل سنديكا, اتحاديه, شورا و غيرو, به 
عرصه نخبگان كارگري تبديل شده و حتي اگر در شروع كار توده كارگري 

ت از آن دور مي شوند و اين عرصه به ميدان در آن فعال باشند بسرع
دعواهاي پيشروان كارگري كه متاثر از دعواهاي گروه ها است تبديل 

  خواهد شد.
 شيگرا ازي سخن توان يم ران،ياي كارگر جنبش از مرحله نيا در ايآ -س
  آورد؟ انيم به محتلفي ها

ايشهاي به نظر من در هر مرحله از جنبش كارگري ميتوان از گر تمجيدي:
مختلف جنبش كارگري حرف زد اما مشكل اين است كه آن چيزي كه در 
اين سالها به عنوان بحث گرايشات كارگري از طرف بخشهايي از چپ 
مطرح شده ربطي به گرايشات كارگري ندارد و بيشتر بازتاب خط و مواضع 
گروه ها و دعواهاي سكتاريستي به معني اخص كلمه است. درك اينها از 

شات كارگري بسيار مينياتوري بوده و جاي دادن فعالين كارگري در گراي
گرايشات مختلف از جانب اينها نيز عمدتا دلبخواهي و خودمحورانه است. 
در اين سنت فعالين كارگري با هر انشعاب و دعواي حزبي كه ميان اينها 
انجام ميگيرد از يك گرايش اخراج شده و در گرايش ديگر طبقه بندي 

د. اين سنت آزمايشگاهي كه همواره خود را گرايش راديكال و حزب ميشون
و گروه بغل دستي را راست و رفرميست ميداند بيشتر از آنكه راجع به 

گرايشات كارگري حرف بزند دارد عمق بي ربطي خود به جنبشهاي 
اجتماعي را بيان ميكند. گرايشات درون جنبش كارگري گرايشاتي 

ونها انسان را در برميگيرند.  اين نيروي عظيم را اجتماعي هستند كه ميلي
نميشود با شابلون غير اجتماعي اندازه گرفت. بازشناسي هويت كارگران 
متعلق به گرايشات مختلف با شاخصهاي اجتماعي انجام ميگيرد و نه با 
چند موضع و خط  حزبي و گروهي كه تازه خود اين مواضع نيز آنقدر 

يدار از خود اين گروهها نيز بدست نميدهد. سيال است كه يك هويت پا
تعداد گرايشات كارگري از انگشتان يك دست فراتر نمي رود. عالوه بر 
سنت ديرينه آنارشيستي, دو گرايش كالسيك كارگري گرايش 
سوسياليستي و گرايش رفرميستي هستند. اما در كشوري مثل ايران و 

شغلي, تفكيك اين دو نقش فاكتورهايي نظير استبداد و امنيت پايين 
گرايش با تمركز غلوآميز بر روشهاي مبارزاتي و مطالباتي دشوار است. در 
بسياري از موارد روشهاي مبارزاتي و محدوديتهايي كه در چگونگي طرح 
مطالبات به گرايش راديكال تحميل ميشود  بسيار به روشهاي هويتي 

مليتانت غير گرايش رفرميست نزديك است. اين آن چيزي است كه چپ 
كارگري از درك آن عاجز بوده و بخش اعظم رهبران كارگري را با بذل و 
بخشش از كيسه خليفه به گرايش رفرميستي منتسب ميكند. از نظر اين 
چپ كارگر شلوغ كن به هر قيمتي, حتي از سر استيصال, با هر مضمون 

ه هزينه مبارزاتي راديكال محسوب ميشود اما رهبر كارگري دورانديش كه ب
مبارزاتي مي انديشد و يا محاسبات درازمدت تري را مد نظر دارد 
رفرميست و محافظه كار. به نظر من با اينكه بايد بدقت به راهكارهايي كه 
از طرف فعالين كارگري مختلف طرح ميشود پرداخت اما ثقل مباحث 
كارگري در اين مرحله تفكيك گرايشات كارگري نيست. ثقل مباحث 

بايد بر عروج يك پارچه, متحد و همبسته و متشكل كارگري به  كارگري
عنوان جنبش عليه كارفرمايان و دولت, بويژه عليه نتايج مخربي كه 
تغييرات ساختاري سازمان كاربه بار آورده متمركز باشد. جريانات بورژوايي 
اين استعداد را دارند كه دشمنان خود يعني كارگران را تحت عنوان ملت و 

فع عمومي بسيج نمايند اما اين چپ با تمركزغلوآميز و مضر بر بحث منا
گرايشات عمال كارگران را شقه شقه كرده و به مبارزات متحد آنان لطمه 

  ميزند.
 با را رانيا دري مذهبي دار هيسرما يِاسيس قدرت ساختار ارتباط -س

  د؟يكن يمي ابيارز چگونه كارگر، طبقهي مبارزاتي ها روش
   

  
  

در پاسخ به اين پرسش بايد دو دوره از حيات جمهوري اسالمي  دي:تمجي
را از هم تفكيك كرد. در دوره اول يعني سالهاي اوليه بقدرت رسيدن 
جمهوري اسالمي تا چند سال اوليه جنگ ايران و عراق ساختار مذهبي 
قدرت سياسي تاثيرات مخربي بر جنبش كارگري از جمله روشهاي 

الهايي كه توده كارگر به قدرت و نهادهاي مذهبي مبارزاتي آن داشت. س
متوهم بود و عمال بخشي از اين نهادها ازجمله روحانيت, انجمنهاي 
اسالمي, شوراهاي اسالمي, بسيج و غيرو درمراكز كار اطراق كرده بودند. 
وجود اين نهادها و آرايش متعاقب آن فعالين كارگري را در بسيج توده اي 

مراكز دو و يا چند گانه قدرت و مرجعيت در مراكز  محدود ميكرد. وجود
كار به اتحاد و همبستگي كارگري و مرجعيت رهبران كارگري لطمه ميزد. 
در مواردي نيز كه ستاد كارگران پيشرو در محل كار حرف آخر را ميزد 
دخالت نهادهاي مذهبي خارج از محل كار, از جمله روحانيت و امام جمعه 

ج نيرو از بيرون از محل كار, سازماندهي مستقل كارگري ها و غيرو, با بسي
را تضعيف ميكرد. اين مسئله بويژه در سالهاي اوليه جنگ و تشكيل 
نهادهاي بسيج جنگي و نظامي در مراكز كار شدت يافت. اين مرحله كه 
عالوه بر سركوب بر توهم توده اي متكي بود به آرايش مستقل كارگري, 

و حل مشكالت كارگران از طريق آنان ضربات  مرجعيت رهبران كارگري
جدي زد. مرحله دوم مرحله اي است كه توهم توده كارگر از اواسط جنگ 
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بشدت كاهش يافت. در اين مرحله كه تا اوايل دهه هفتاد هم ادامه يافت 
ارجاع كارگران به نهادهاي مذهبي, روحانيت و دخيل بستن و شكايت به 

ت كارگري, عمدتا در ربطه با دستمزدهاي امام جمعه ها براي حل مشكال
معوقه, نه از سر توهم بلكه عمدتا از سر استيصال بود. به بيان ساده 
جمهوري اسالمي بر متن پايان توهم توده اي پايه هاي مادي توسل به 
مذهب, چشم اميد داشتن به نيروهاي مذهبي , يعني درماندگي و 

به مراكز مذهبي روي ديگر  استيصال, را تقويت كرد. اين نوع ارجاع
روشهاي از سر استيصال نظيرگسترش خودكشي در ميان خانواده هاي 
كارگري بود. اما اشكال مبارزاتي كارگران بويژه از اواسط دهه هفتاد تاكنون 
نشان ميدهد كه اين روند نيز بسرعت تضعيف شده و از مرجعيت نهادهاي 

دهايي مثل انجمن اسالمي و مذهبي بشدت كم شده است. در مراكز كار نها
شوراهاي اسالمي سالهاست كه خود موضوع مبارزات كارگري شده اند. 
نكته مهم در اين رابطه اين است كه عدم مرجعيت نهادهاي مذهبي امري 
موقتي است و اگر نيروهاي چپ و نهادها و تشكلهاي كارگري نتوانند بطور 

ن ناراضي و اصالح طلب نهادينه خالء مرجعيت را پر كنند خيل روحانيو
شده براي نجات كيان روحانيت و مذهب ميتوانند اين خالء را پر كرده و 
دوباره توده ناراضي كارگر و شكل سازماندهي كارگري را تحت تاثير قرار 
دهند. متاسفانه مراكز كار پديده اي جدا از جامعه نيست و فراموشكاري 

  جامعه ميتواند شامل مراكز كار نيز گردد.
 مبارزه ران،يا بر حاكمي اسيس قدرت امروز طيشرا در شما نظر به -س
ي ها جنبش و كارگراني ابي تشكل به تواند يم دستمزد شيافزاي برا

  تشكل؟ حقي برا مبارزه اي كند؟ كمك گريدي اجتماع
  

به نظر من طرح دو قطبي پرسش و پاسخ دو قطبي به آن  تمجيدي:
امر تشكل يابي نميكند. كساني كه به كمكي به آموزش فعالين كارگري در 

تقدم طرح مطالبات كارگري, از جمله افزايش دستمزد, قائل هستند از 
اهميت كليدي آموزش پايه اي كارگران براي ايجاد تشكل كه عرصه كامال 
مستقل بوده و به فعاليت مستمر و صبورانه نيازمند است قافلند. از طرف 

راي تشكل يابي بدون پيوند زدن آن ديگر صرف طرح و آموزش كارگران ب
با مشكالت و خواستهاي بالفعل بسيج توده اي را محدود ميكند. بايد اين 
سنت كه مشكل جمعي به كار جمعي نيازمند است را در ميان كارگران به 
يك فرهنگ تبديل كرد. متاسفانه اين فرهنگ نه فقط در ميان توده 

يز ضعيف است. فداكاري فردي كارگري بلكه در ميان پيشروان كارگري ن
ضرورت هر مبارزه جمعي است اما اتكاء غلو آميز بر آن در يك مبارزه 
جمعي به سنت تشكل پذيري لطمه ميزند. كارگران بايد ياد بگيرند كه 
مشكالت خود را دسته جمعي حل كنند. پيشرو كارگري كه با فداكاري 

مسئوليت فردي بيش از  فردي قدمهاي زيادي از توده كارگري جلو افتاده و
حد قبول ميكند عمال به اتخاذ مسئوليت جمعي از طرف كارگران لطمه 
ميزند. بخشي از كار صبورانه اين است كه پيشرو كارگري همكاران خود را 
به پذيرفتن مسئوليت ترغيب كند. مسئوليت كار جمعي, تقسيم كار 

ي كار جمعي جمعي, مسئوليت پاسخ جمعي و اطالعات رساني جمعي الفبا
و پايه ايجاد سنت ماندگار تشكل يابي است. پيشرو كارگري بايد خود 
الگوي اتخاد اين سنت باشد. فرهنگي كه در ميان ما بشدت پايين است. ما 
حتي تيم فوتبال كارگري, كه ظاهرا يك فعاليت كامال جمعي است, را هم 

آن را به با همت و فداكاري يك مربي و يا يك سرپرست تشكيل و امور 
پيش ميبريم و با از دست دادن آن مربي و يا سرپرست دلسوز تيم فوتبال 
نيز از هم مي پاشد. با اين سنت نميشود سنت تشكل يابي توده اي را 
تقويت كرد. در متن آموزش پايه اي و در هر مرحله از آن بايد تشكل يابي 

ن خواستها را به خواستهايي كه قدرت بسيج توده اي دارند گره زد. اي
ممكن است در يك مرحله اعتراض به عقب افتادن لباس كار باشد (نمونه 
سنديكاي شركت واحد) و يا اعتراض به زير كشت بردن زمين هاي كشت 
نيشكر (نمونه سنديكاي هفت تپه). خالصه آنكه بدون آموزش پايه اي 
متشكل شدن حول خواستهاي كارگري موقت بوده و به سنت پايدار تبديل 
نميشود. بدون گره زدن روند تشكل يابي به خواستهاي بالفعل كارگري نيز 

  اين سنت توده اي نخواهد شد.
 اعظم بخش كوچكي اقتصادي واحدها كاركنان كهي كشور در -س

 ، هستند خارج كار قانون شمول از غالباً و دهندي م ليتشك را كاري روين

 چه از ، مستقلي كارگري ها تشكل جاديا و دستمزد شيافزاي برا مبارزه
  برود؟ شيپ ديبايي ها راه
  

در چنين كشورهايي از جمله ايران ثقل مبارزه براي افزايش  تمجيدي:
دستمزد و ديگر خواستهاي كارگري و ايجاد تشكل هاي كارگري در وهله 
اول بايد معطوف به مراكز كار بزرگ و صنعتي باشد. اين بخش از كارگران 

قانون كار و ايجاد شرايط بهتر كاري براي كارگران هستند كه قدرت تغيير 
واحدهاي اقتصادي كوچك و خارج از شمول قانون كار را نيز دارند. تاكيد 
بر وهله اول به معني عدم مبارزه و متشكل نمودن كارگران واحدهاي 
اقتصادي كوچك نيست. اما كارگران كارگاههاي كوچك بدليل  امنيت 

ر گذاري كالن در موقعيت ضعيف تري قرار دارند. بسيار پايين شغلي و تاثي
مشكل اصلي اين است كه جمهوري اسالمي با تغييراتي كه در ساختار 
سازمان كار مراكز بزرگ و صنعتي ايجاد كرده عمال اين مراكز را نيز به 
مجموعه اي از كارگاهها (شركتهاي پيمانكار و كارگران موقت, پيماني و 

تبديل كرده كه مبارزه براي افزايش دستمزد و غير استخدامي و غيرو) 
  تشكل يابي كارگري را با موانع بيشتري روبرو ساخته است. 

ي كارگر مستقلي ها تشكل وجود بدون دستمزد حداقل نييتع ايآ -س
  باشد؟ داشتهيي معنا تواندي م
  

به عنوان يك پاسخ كوتاه و صريح نه! تعيين دستمزد حتي با  تمجيدي:
ن تعاريف بورژوايي معامله اي است ميان كارگر و سرمايه دار بر ابتدايي تري

سر كااليي كه كارگر قرار است به سرمايه دار بفروشد, يعني نيروي كار. 
بدون تشكلهاي مستقل كارگري سرمايه دار, البته در لباسهاي مختلف از 
جمله دولت, نماينده كارفرما و تشكلهاي خود ساخته اي مثل شوراهاي 

ي و خانه كارگر, عمال يك طرفه قيمت كاالي كارگر را تعيين ميكند. اسالم
اين حتي دو جانبه گرايي نيز نيست بلكه يك جانبه گرايي است چرا كه 
دولت حتي نقش ظاهري ميانجي را نيز در غياب نمايندگان كارگري بازي 
نميكند. با اين وجود تحميل تعيين حداقل دستمزد حتا در غياب 

قل كارگري نيز يك دستاورد جنبش كارگري بوده است. اگر تشكلهاي مست
دست سرمايه داران كامال باز باشد آنها اساسا با هر گونه تعيين جمعي 
دستمزد مخالفند و فلسفه ليبرالي آنها بر قرارداد فردي متكي است. خارج 
بودن بخش اعظم كارگران ايران از شمول قانون كار و پرداخت دستمزدي 

ن تر از حداقل دستمزد به بسياري از كارگران ايران نشان ميدهد بسيار پايي
كه اگر كل قيچي دست سرمايه داران بود حتي همين قانون تعيين ساالنه 
حداقل دستمزد نيز وجود نداشت. اما تمركز اصلي بحث بايد روي اين 
موضوع باشد كه در غياب تشكلهاي مستقل كارگري دستمزد كارگران نه 

نده كاال, يعني كارگران, بلكه يك طرفه از جانب سرمايه داران با نظر فروش
تعيين ميشود. اين تنها حوزه فروش كاال در جامعه است كه فروشنده كاال 
فاقد ابتدايي ترين حقوق فروشندگي است. بدون ايجاد تشكلهاي مستقل 
كارگري كارگر از اين حق ابتدايي خويش محروم است. در جامعه اي كه 

وليه برسميت شناخته نميشود قوانين جنگ روزمره اعالم نشده اين حق ا
  عليه كارگر است كه عمل ميكند.

 باره دري كارگر فعاالن ازي ا عده انيم كهي بحث به راجع نظرتان -س
ي) مزد كار اي ( يدار هيسرما هيعل مبارزه وي كارگري ها هياتحاد رابطه
  ست؟يچ ، است مطرح

  
رد كه منظور از مبارزه عليه كار مزدي ابتدا بايد روشن ك تمجيدي:

پاسيفيست با تعريف آزمايشگاهي -چيست. سالها است كه جريان راديكال
از مبارزه عليه كارمزدي كل مبارزات اجتماعي كارگران عليه سرمايه را از 
شمول مبارزه عليه كارمزدي خارج كرده است. كار مزدي رابطه پايه اي 

مزدي يعني اينكه كارگر مجبور است نيروي ميان كار و سرمايه است. كار 
كارش را پيش فروش كند تا سرمايه با مصرف آن سود توليد كند. هر 
مبارزه اي براي تضعيف اين رابطه مبارزه عليه كار مزدي و عليه سرمايه 
است. جنبش كارگري كه براي افزايش دستمزد مبارزه ميكند, جنبش 

زه ميكند, جنبش كارگري كه  كارگري كه براي كاهش ساعات كار مبار
صفوف خود را عليه صف سرمايه داران متحد و متشكل ميكند دارد عليه 
كار مزدي مبارزه ميكند. مبارزه عليه كار مزدي يك مبارزه شبيه شورش 
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بردگان و دهقانان نيست كه در يك روز آفتابي با شعار لغو كار مزدي ظهور 
يه سرمايه داران مبارزه عليه كند. مبارزه روزمره و دائم كارگران عل

كارمزدي و تضعيف پايه هاي نظامي است كه بر آن متكي است. كسي كه 
يك مبارزه اجتماعي و ميليوني را در قوطي چند سانتي مواضع ضد كار 
مزدي خويش جاي ميدهد قبل از هر چيز بايد يك آموزش ابتدايي راجع 

غيرو ببيند. تا آنجا كه  به مقوالتي نظير جامعه, اجتماعي, طبقه, جنبش و
به تشكلهاي كارگري از جمله اتحاديه هاي كارگري برميگردد به نظر من 
بايد يك تفكيك مهم قائل شد. اينكه تشكل مطلوب مبارزه كارگري 
چيست و كدام تشكل ظرفيت توده اي كارگران را به بهترين شكل به 

شكلهاي نيروي مستقل كارگري تبديل ميكند يك بحث است و اينكه ت
كارگري مختلف از جمله اتحاديه هاي كارگري مي توانند ابزار مبارزه 
كارگران عليه سرمايه و كار مزدي باشند يا نه بحث ديگري است. التقاط 
اين دو موضوع سالها است كه بخشي از چپ ايران را يا به فرقه هاي منزه 

نماز ضد طلب تبديل كرده كه مستقل از زمان و مكان هر روز چند ركعت 
اتحاديه هاي كارگري ميخوانند و يا به اخالق و رفتار دوگانه دچار ساخته 
كه باوجود مواضع ضد اتحاديه اي در عمل با راست ترين اتحاديه هاي 
كارگري مراوده دارند. اتحاديه هاي كارگري علي العموم ظرفيت 

از سازماندهي مبارزه كارگري عليه لغو كار مزدي را نداشته و بسياري 
اتحاديه هاي كارگري به جزيي نهادينه از سيستم سرمايه داري تبديل شده 
اند. اما اين حرف هيچ تناقضي با اين نظر كه اتحاديه هاي كارگري معيني 
ميتوانند ابزار في الحال كارگر در مبارزه عليه سرمايه باشند ندارد. كسي كه 

بورژوازي  80سط دهه اين را نمي فهمد از درك چرايي اين مسئله كه از اوا
در كشورهاي مهد سرمايه داري در تالش است كه همين اتحاديه ها را از 
بين ببرد نيز عاجز است. كسي كه اين را نمي فهمد اين را نيز نمي فهمد 
كه اساس سازمان كار در رشته هاي جديد توليد از جمله در عرصه 

چ قرارداد جمعي كار آنفورماتيك و رايانه اين است كه كارفرما زير بار هي
نرود. در شمال قاره آمريكا نظير بسياري از ديگر كشورهاي جهان كارگر 
عضو اتحاديه يا استخدام نمي شود و يا بطور صريح نامطلوب بودن او اعالم 
ميشود. در بسياري از كشورها از جمله ايران ابتدايي ترين تشكل يابي 

ينكه اتحاديه ظرفيت كارگري از جمله در شكل اتحاديه جرم است. ا
محدودي دارد توجيهي براي قرار گرفتن در كنار راست ترين گرايشات 
بورژوايي نيست. خارج كردن هر مبارزه اتحاديه اي و سنديكايي نيز از 
چهارچوب مبارزه ضد كار مزدي, مستقل از زمان و مكان, بيشتر از آنكه 

ل صاحبان چنين چيزي راجع به مبارزات كارگري بگويد آينه تمام احوا
نظرياتي است كه حتي بخش مهمي از تاريخ جنبش كارگري, از جمله 
مبارزات اتحاديه اي و سنديكايي كه توسط كمونيستها, از جمله توسط 
ماركس و انگلس و بين الملل سوم رهبري شده را از حوزه مبارزات ضد كار 

بيشمار مزدي خارج ميكنند. بويژه لحن پرخاشگر اين سنت عليه فعالين 
راديكال و كمونيست در اتحاديه ها در اقصي نقاط جهان واقعا قابل درك 

  نيست.
       
 در را  رانياي كارگر جنبش و كشور خارج و داخل چپِ فعاالن رابطه -س
  د؟يكني مي ابيارز چگونه حاضر، حال

  
به يمن تالش طيف وسيعي از فعالين كارگري در خارج از  تمجيدي:

ستمر و مداوم طي سالهاي متمادي, بدون افتادن به كشور كه با تالش م
سنت جنجال و هياهو, روابط متنوعي را با فعالين و تشكلهاي كارگري 
كشورهاي مختلف ايجاد كرده اند امكان بازتاب وسيع بين المللي صداي 
اعتراض كارگري و جلب حمايت بين المللي با جنبش كارگري ايران ايجاد 

ست كه جنبش كارگري ايران ميتواند از آن به نحو شده است. اين ابزاري ا
بهتري استفاده كند. اگر فعالين داخل و خارج از كشور تصوير روشني از 
وظايف خود داشته باشند اين همكاري و رابطه ميتواند به نحو بهتري پيش 
رود. بخشي از اين تصوير اين است كه تمركز اصلي فعالين داخل كشور 

ت جنبش كارگري ايران بوده و از داخل شدن به بايد معطوف به تقوي
مباحث حاشيه اي كه در خارج از كشور در جريان است پرهيز كنند. 
بسياري از اين مباحث كه حتا فقط دنبال كردن صرف آنها وقت زيادي از 
فعالين داخل ميگيرد دردي از درد فعال كارگري داخل باز نميكند. 

ث فعالين كارگري داخل بيشتر از آنكه متاسفانه در موارد زيادي تم مباح
بازتاب مسائل و مشكالت واقعي كارگران ايران باشد تاثير گرفته از مباحثي 
است كه در خارج از كشور در جريان است. بخش ديگر اين تصوير است كه 
فعال كارگري داخل و خارج بايد مراوده فكري و نظري روتين داشته باشند. 

ه فعالين داخل, بويژه نسل جوانتر, از تجارب اين مراوده كمك ميكند ك
گرانبهاي فعالين كارگري كه در خارج از كشور هستند مطلع شوند و از 
طرف ديگر فعالين خارج از كشور از مسائل و مشكالت كارگري در ايران, 
نيازهاي واقعي اين جنبش و مشكالت پيشاروي فعالين داخلي درك و 

  اشند.تصوير زميني و ملموسي داشته ب
 چگونه را گريدي اجتماعي ها جنبش باي كارگر جنبش رابطه - س 

  د؟يدار آنها روابط تيتقوي براي شنهاداتيپ چه و د؟يكني مي ابيارز
  

  
  

جنبش كارگري بدون يك ارتباط ارگانيك و بهم بافته با ديگر  تمجيدي:
جنبش هاي اجتماعي از جمله جنبش ضد استبداد و حقوق دموكراتيك 

نبش دانشجويي و بويژه جنبش زنان نميتواند خواستهاي خود را مردم, ج
به پيش برد. در يك جامعه استبدادي بدون وجود يك جنبش فراگير عليه 
استبداد جنبش كارگري تحت انقياد و فشار بيشتري قرار دارد. جنبش 
كارگري كه تعرض به آزادي بيان, سركوب دانشجو, تبعيض عليه زنان و 

نساني كليه اقشار جامعه را امر خود نداند جنبشي انساني و دفاع از حقوق ا
موفقي  نخواهد بود و در مبارزه خويش اكثريت جامعه را در كنار خود 
نخواهد داشت. عادي شدن حقانيت خواستهاي كارگري بخشا در گرو 
حقانيت بخشيدن به خواستهاي به حق ديگر جنبشهاي اجتماعي است. 

ي جنبشي محدود به حصارهاي فابريك نيست. عالوه بر اين جنبش كارگر
كارگر به عنوان شهروند جامعه به آزادي بيان و مطبوعات و آزادي احزاب 
سياسي نياز دارد. سركوب دانشجو يعني تحكيم سركوب در جامعه. تبعيض 
عليه زنان بخشا تبعيض عليه نيمي از جنبش كارگري نيز هست. متاسفانه 

در سالهاي اخير انجام گرفته رابطه جنبش و با تمام تالشهاي مثبتي كه 
فعالين كارگري با فعالين جنبشهاي ديگر هنوز در مرحله مطلوبي نيست. 
براي تقويت اين رابطه بدوا بايد خواست اين جنبشها را به خواست كارگران 
بيشتري تبديل كرد. بايد تعداد بيشتري از فعالين كارگري در عين حال 

اشند. همانطور كه در جامعه ديوار چيني كارگر را از فعال جنبش زنان نيز ب
ديگر اقشار جامعه جدا نميكند ديوار چيني نيز بين اين جنبشها وجود 
ندارد. فعال كارگري فقط كسي نيست كه راجع به مسائل كارگري حساس 
و فعال است. فعال كارگري كسي است كه از جمله به تبعيض عليه زنان 

ن را حق اوليه هر شهروند ميداند. با تقويت اين معترض است و آزادي بيا
روحيه و فعاليت بر اساس آن رابطه جنشهاي اجتماعي نيز تقويت ميشود. 
اميدوارم كه فعالين جنبشهاي ديگر اجتماعي نيز خواستهاي كارگران را امر 

  خود دانسته و در تقويت اين رابطه دوجانبه كوشا باشند.
 »رانياي كارگري ها تشكل و جنبش اللِاستق«ي  مقوله از شما درك -س
 جنبش شما نظر به و ست؟يچي دار هيسرماي نهادها و احزاب دولت، از

ي رو تواند يمي ساختار و ابعاد چه در و چگونه و كجا تا رانياي كارگر
  كند؟ حسابي الملل نيبي ها تيحما

  
جنبش مستقل كارگري قبل از هر چيز جنبشي برعليه سرمايه  تمجيدي:

هادهاي وابسته به آن است. پرواضح است كه تشكلهاي كارگري بايد از و ن
تمام نهادهاي سرمايه داري مستقل باشند. دولت نيز به عنوان حامي 
طبقات حاكم حق دخالت در امور كارگري را نداشته و فعالين و تشكلهاي 
كارگري بايد كامال مستقل از نهادهاي دولتي ايجاد شده و فعاليت نمايند. 

ر رابطه با احزاب سياسي پرواضح است كه اعضاي يك حزب اجتماعي و د
پر نفوذ در جنش كارگري عمال بخشي از جنبش و اعضاي تشكلهاي 
كارگري هستند. اما اين به معني وابستگي اين جنبش و تشكلهاي آن به 
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اين احزاب نيست. تشكلهاي كارگري بايد كامال بطور مستقل و با اتكاء به 
دروني خود از جمله مجمع عمومي در رابطه با اهداف و  مكانيزمهاي

سياستهاي خود تصميم بگيرند. اعضاي احزاب سياسي نيز مكانيزمي به جز 
مكانيزم دروني اين نهادها براي تاثير گذاري بر سياستهاي تشكلهاي 
كارگري ندارند. در رابطه با حمايت هاي بين المللي فعالين كارگري بايد 

از طرف فعالين و تشكلهاي كارگري در حمايت از جنبش  هر دستي را كه
كارگري ايران دراز ميشود را با صميميت فشرده و رابطه مستقيم خود با 
آنان را تقويت نمايد. اما هيچ درجه از حمايت بين المللي نميتواند 
جايگزين نيروي موثر خود كارگران در هر كشوري باشد. در عين حال 

بايد با تيز بيني و بصيرت بين فعالين مستقل واقعي فعالين كارگري داخل 
در خارج كشور و افراد و نهادهايي كه امر ديگري به جز همياري و كمك 
به جنبش كارگري دارند تفاوت قائل شوند. فعالين كارگري بايد به صراحت 
و روشني سفره خود را از نهادهاي وابسته به دولتهاي سرمايه داري كه 

نگاه ابزاري به جنبش كارگري دارند جدا نمايند. فعال و اهداف سياسي و 
تشكل كارگري نبايد شيفته هر حمايتي شده و با هر نهاد و فردي رابطه 
برقرار كند. دولتهاي سرمايه داري سنتهاي پيچيده اي در ايجاد ارتباط با 
جنبشهاي مختلف از جمله جنبش كارگري كشورهاي مختلف به منظور 

آن دارند. روي اين حمايتها نه تنها نبايد حساب كرد بلكه بهره برداري از 
بروشني و قاطعيت بايد مقابل آن ايستاد. اگر جنبش كارگري قرار است 
تشكلهاي مستقل خود را ايجاد نمايد اين استقالل فقط در رابطه با دولت 

  شود. ديگر نيز مي خودي معني نداده بلكه از جمله شامل دولتهاي 
  

*      

  
  

  هاي محمود قهرماني پاسخ
  

ي كارگران ايران در چه »آگاهيِ طبقاتي«به نظر شما سطح  آرش:
  ايست؟ مرحله

   
امروز عصرمبارزه كارگري است كه كارگربا خواست هاي محمود قهرماني: 

معين به ميدان مي آيد،از پيش تعيين شده كه چه 
ميخواهندبكنند،اعتصاب است يا راه پيمايي وبستن جاده،يا شكايت 
نويسي،كوتاه مدت است يا دراز مدت،به كجا راه پيمايي ميكنند،در كجا 
تمام ميكنند،در مقابل كدام ارگان دولتي تجمع مي كنند،خواست ها يشان 
را چگونه تنظيم ميكنند وبا سركوب پليس چگونه برخورد مي كنند،ويا 

  اگرميخواهند مذاكره كنند نمايندگانشان كيست؟ و ده ها مسله ديگر.
ونه بسيار برجسته از اين نوع فعاليت را محمود صالحي  طي مطلبي نم

  "در باره چگونگي برگزاري مراسم روز جهاني كارگردر شهر سقز"تحت نام

گزارش كرده  كه در سايت هاي مختلف و از جمله  1388در خرداد ماه 
سايت كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري درج شده 

  است.
ظور از اگاهي، درك و اعتقاد به نيروي تحول بخش طبقه اگرمن

كارگر،تشخيص منافع طبقاتي و تضاد ان با منافع سرمايه داران و طبقه 
حاكمه و تمام رژيم سياسي واجتماعي حاكم است. مبارزه طبقه 

به بعد آگاهانه تر نظام سرمايه داري را هدف 57كارگرحداقل ازانقالب  
يتوان به راحتي از مطالبات تنظيم شده كارگران در قرارداده است، اين را م

مراسم هاي اول مه كه خود ادعانامه اي عليه كل نظام سرمايه 
است،مشاهده كرد. ميتوان صد ها اطالعيه كارگران و تشكلهاي مختلف 

كل نظام  ''كارگري را در چند ساله اخيرنشان داد كه همگي مستقيما
  سرمايه داري راهدف گرفته است.

ين انتخابات اخير رياست جمهوري را كه منجر به اعتراضات وسيع توده هم
اي عليه كودتاي انتخاباتي حزب پادگاني سپاه پاسداران و جريانات متعلق 
به دستگاه رهبري جمهوري اسالمي گرديد را مشاهده كنيد، كارگران 
د پروژه پارس جنوبي و كميته انقالبي كارگران، طي اطالعيه اي اعالم كردن

ما نمايندگان سرمايه داران را انتخاب نمي كنيم، اطالعيه هاي  ''كه
  تشكلهاي كارگري در اين باره، همگي در اين جهت قرار داشتند.

آيا همين بيداري بخش پيشرو طبقه كارگر را اثبات نميكند؟ ويا اعتقاد به 
حتي مبارزه عليه كارفرمايان و دولت، مبارزه براي تغييراتي در قانون كار و

دست آوردهايي قانوني وحقوقي (جنبش كارگري در مبارزه عليه قانون كار 
چند بار رژيم جمهوري اسالمي را وادار به عقب نشيني كرد)،اعتقاد به لزوم 
و مبارزه براي تشكيل سازمانهاي توده اي كارگري، مبارزه طوالني براي 

راردادهاي دريافت حقوقهاي معوقه، براي افزايش دستمزدها، براي لغوق
سفيد امضا وموقت ويا اخراج ها كه هنوز هم ادامه دارد، مبارزه براي 
برگزاري آكسيونهاي اول مه ماه وآزادي كارگران دستگير شده و تداوم 
مبارزه در عرصه هاي مختلف ديگرهمگي از رشد اگاهي وبيداري طبقاتي 

وري را طبقه كارگرحكايت ميكند. بيداري قابل تحسيني كه حكومت ديكتات
به لرزه انداخته است. بيداري كه به پشتوانه هزاران اعتصاب وتحصن وراه 
پيمايي و به قيمت شكنجه وزنداني شدن و جان باختن صدها كارگر در 
ميدانهاي مختلف مبارزه طبقاتي بدست آمده است. اين روند بي وقفه ادامه 

  دارد.
ها ووبالگ هاي گسترش فرهنگ و رواج ادبيات كارگري، نشريات، سايت 

كارگري، نشرهزاران مقاله وكتاب وعكس وفيلم و...كه همه روزه شاهديم ، 
انعكاس وسيع وتوجه عمومي به اين نوشته ها، دخالت وسيع كارگران 
پيشرو در جدلهاي سياسي چه آنجا كه به جنبش هاي اجتماعي ديگر 
 وبخصوص به خود جنبش كارگري و چه آنجا كه به جنبش سياسي عمومي

مربوط است،همه بيانگر درجه بااليي از بيداري و آگاهي طبقاتي كارگران 
  است.

امروز به جرآت ميتوان گفت كه صدها نويسنده از ميان كارگران مبارز 
برخاسته واين خود پديده شورانگيزي است كه  شاهدش هستيم و همين 
پديده افق روشن و اميد بحشي را پيشاروي جنبش كارگري قرار داده 

  ست. ا
مبارزه سرسختانه كارگران در چند ساله اخير بخصوص از يك جنبه ديگر 
رشد طبقه كارگر اگاه را به نمايش گذاشت و آن هم پس از چند دهه 
سركوب و خفقان سياسي و تحت فشار قرار دادن رهبران و فعالين 

تر  كارگري،اعدام ،زندان و تبعيد و بخصوص پس از مهاجرت بخش قديمي
ها و  خارج، رهبران و فعاليني به ميدان آمدند كه داري درايتها به  ان

شناخت عميق از منافع طبقه كارگر، آگاه به مسايل و مبارزات جنبش هاي 
اعتراضي ديگرمي باشند، رهبراني كه با مبارزات كارگران پيش آمده اند، با 

ن سرسختي و دالورانه از منافع طبقاتي خود دفاع كرده اند و امروز به يم
همين مبارزات و ايستادگي ها، چهره هايي از رهبران كارگري نه تنها در 
ايران، بلكه در سطح بين المللي هم شناخته شده اند، كساني همچون 

پورها و... . در اخر اين نكته ميماند كه جايگاه  ها وعلي ها، اسانلو صالحي
ران سوسياليسم و كارگران سوسياليست در اگاهي طبقاتي كارگران اي

  كجاست و چه نقشي داشته وخواهند داشت.
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سوسياليسم در ايران قدمتي طوالني دارد و اين سوسياليسم از همان  -
ابتدا در آميخته با جنبش كارگري بوده است. پيدايش محافل و شبكه هاي 
سوسياليستي در ميان كارگران، تشكيل اولين حزب كمونيستي و نقش آن 

رگري ومتشكل كردن كارگران تاثيراتي در سازمان دادن اعتراضات كا
ماندگار از خود بجاي گذاشته است. اين جريانات با هر تفسير و نگرشي كه 
به سوسياليسم داشته اند، به رواج و گسترش عقاَيد و ايده هاي 
سوسياليستي ميان كارگران اقدام كرده اند.از اين نظروجود ايده هاي 

م ناشي از وجود مناسبات سرمايه برابري طلبانه، درتوضيح استثمارو ست
داري، در توضيح پيدايش و گسترش طبقات و نقش پرولتاريا درمبارزه 
براي دمكراسي چه در دوران انقالب مشروطيت و يا در دوران مبارزات ضد 
استعماري وملي شدن نفت، و چه در همه مبارزات دوران خاندان پهلوي ،از 

مان هاي چپ وانقالبي ودر همه جمله در جنبش دانشجويي و محافل وساز
مبارزات ازادي خواهانه مردم محروم از جمله مبارزات حاشيه نشين ها و 
بسياري از مبارزات دهقاني،و...در شكل گيري اين مبارزات نقش داشته 
است. از اين نظر وجود ايده هاي سوسيالستي در ميان كارگران ايران 

تشخيص منافع طبقاتي وپيدايش سنت مبارزه عليه سرمايه داري و 
،بخصوص در بخش پيشرو آن بسيار قوي بوده و اين امري مهم است كه در 

گي بود  هر تحليل سياسي بايد در نظر گرفته شود. با چنين درهم آميخته
و  57كه جنبش نسبتاً مقتدر كارگري ايران در دهه هاي پيش از انقالب 

ان تحميل كرد كه هنوز در دوران انقالب عقب نشيني هايي را به كارفرماي
هم سركوبهاي خونين رژيم و تعرض جناح هاي مختلف بورژوازي ايران 
نتوانسته همه آن دستاوردها را پس بگيرد وسطح مبارزه، دست مزد، و 
شرايط كار كارگران ايران را به سطح كارگران پاكستان و بنگالدش و...به 

خواهانه بخصوص در د عقب براند. نقش اساسي كارگران در مبارزات آزادي 
  وره هاي ملي شدن نفت

و پس از آن غير قابل چشم پوشي است، بورژوازي ايران همان 57و انقالب 
ازكارگران خورد، در آن 57طوركه همه ميدانيم ضربه نهايي را در انقالب 

دوران كارگران با متشكل  شدن در تشكلهاي توده اي خود و با اعتصابات و 
راي مطالبات سياسي واقتصادي خود همراه ديگر اعتراضات و مبارزه ب

جنبش هاي پيشرو اجتماعي، نقش برجسته اي در جنبش آزاديخواهانه 
كارگر نفت ما رهبر سر ''مردم ايران ايفا نمودند،هنوز كه هنوز است شعار 

  در گوشهاي همه نسل ان دوره زنگ ميزند. ''سخت ما
ت هاي بزرگ سرمايه داري ، سرمايه داري ايران و دول 57در مقطع انقالب 

حضور و نقش طبقه كارگررا خطري جدي ديدند، و دانستند كه هر چه 
بگذرد جنبش راديكاليزه تر ميگردد، بسيار سريع در كنفرانس گوادالوپ 
تصميم به پشتيباني ازبخشي از بورژوازي ايران به رهبري دستگاه مذهبي 

كانات سياسي ،اقتصادي،نظامي، گرفتند.  با تمام قوا و با انواع روش ها و ام
به دليل فقدان صف  1357اطالعاتي و بخصوص تبليغاتي. در انقالب 

مستقل و متشكل طبقه كارگر و ضعف جنبش سوسياليستي رهبري 
جنبش بدست دستگاه مذهبي افتاد. چرخش اساسي در مواضع چريك 
 هاي فدايي خلق كه ريشه در ماهيت طبقاتي تغيير و تحوالت دروني آن

 "مبارزه ضدامپرياليستي"داشت، استحاله بخش اكثريت اين جريان در 
رژيم،همراه  حزب برادربزرگشان كه انموقع هنوزدر شوروي در قدرت بود 
،همراه با حزب توده ورنجبران ،در تثبيت دولت ودستگاه مذهبي وسرمايه 
داري ايران نقش ايفا كردند،واين ضربه محكمي به قطب چپ جامعه وارد 

  رد.آو
بخش ديگري از جريانات چپ بعناوين مختلف واز جمله همين بحث 
مبارزه عليه امريكا وامپرياليسم و يا اين كه مرحله انقالب سوسياليستي فرا 
نرسيده، سوسياليسم زود است،و...به ديدار امام در ماه رفتند. وقايع بعدي 

كثريت وبخصوص دوره اغازجنگ بخشي از چپ آنموقع به رهبري فداييان ا
هاي به خدمت جمهوري اسالمي در آمده با شعار شركت در  اي و توده

جنگ و تحويل سالح هاي خودشان به رژيم ، و... سبب گرديد كه رابطه 
سوسياليست ها و چپ را كه با جنبش كارگري تضعيف گرديده بود به 
حداقل رساند. رژيم سركوبگر هم هر دو جنبش كارگري، جريانات چپ و 

  ت ها، را مورد تعقيب و سركوب شديد قرار داد كه با خبريد.سوسياليس
در اوج انقالب آنوقت كه كارگران شوراهاي انقالبي خودشان را تشكيل 
ميدادند و در موارد فراواني كنترل كارگري اجرا ميكردند، سوسياليست ها 

و چپ آمادگي آن را نداشتند كه انقالب را هدايت كنند و در تحول قدرت 
و حل بحران انقالبي به نفع كارگران عمل كنند، چرا كه بخش سياسي 

اعظم جريانات چپ رابطه اي محكم و پايه اي كارگري نداشتند و بعضاً 
شان دكوري  همچون توده اي ها واكثريت حضور كارگران در تشكيالت

سياسي بود كه بعنوان نيروي فشار در سازش با سرمايه داران و دستگاه 
  استفاده و معامله قرار دادند.حكومتي مورد سو 

هاي  سه دهه سركوب خونبار، زندان و شكنجه و فشار و تحمل محروميت
وسيع اقتصادي و... از عواقب اين دوره بود. اكنون كه بار ديگر جنبش 
كارگري سرب رآورده است همه اين تجارب را پشت سر دارد، و در كنار 

كه اين بار هوشيارانه و با  خود بخش هايي از سوسياليست هاي معاصر نيز،
احساس مسوليت، تالش ميكنند كه جنبش كارگري را از آلودگي و رسوخ 

  و نفوذ انواع سوسياليسم بورژوايي محافظت نمايند. 
نهادهاي عملي و  در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيشآرش: 

  يابي اين طبقه چيست؟ ملموس شما براي تشكل
  

ا نسبت به جنبش كارگري سياست عدم مداخله سياست مقهرماني: 
نيست، و در عين حال سياست ما ديكته كردن و نسخه پيچي هيچ 
سياست و اقدامي حتي به آن بخش از جنبش هم كه از نظر سياسي  به ما 
نزديك مي باشد، نيست. چرا كه ما خود را يكي از جريانات سوسياليست 

ت اين جنبش برايمان اهميت دخيل در جنبش كارگري ميدانيم، و سرنوش
اساسي دارد. مداخله ما در جنبش مداخله معكوس است، يعني از طريق 

جنبش كارگري در پايه گذاري همه  دخالت فعالين و سوسياليست هاي
چنين از طريق شركت در مجادالت سياسي درون  سياست هاي حزب و هم

اين يك  رسانيم،طبقه بر سر تمامي مسايل جاري و در پيش رو، به انجام مي
ما به سهم خود در جدال  تأ ثير گذاري سياسي و معنوي است و نه آمرانه.

ساله  هايي كه بر سر مباحث مربوط به تشكل يابي طبقه كارگر در چند
گذشته در گير بوده است، شركت داشته ايم. آنچه كه ما در كنگره هشتم 

هر نوع تشكلي  ايران به تصويب رسانده ايم اينست كه ما حزب كمونيست
را كه خود كارگران در محل كارشان عملي و مناسب تر ميدانند ترجيح 

خواهد شورا باشد يا سنديكا، آنچه  ميدهيم ، دعوايي بر سر نام نداريم، مي
اوالً جهت  كه ما با آن دعوا داريم، و ميخواهيم ناظر بر اين تشكل ها باشد،

به مجمع عمومي و رأي  گيري و سياست ضد سرمايه داري، ثانياً اتكا
خود كارگران، ثالثاً مستقل از دولت و همه دستگاه هاي  وابسته  مستقيم

  بر اين دو مورد توضيح كوتاهي الزم است! اش.
آن تشكلي منافع طبقه كارگر را نمايندگي ميكند كه نه تنها در مبارزه  -

رفرما امروزش بر سر منافع جاري وفوري اش مثل دستمزد،بيمه و...عليه كا
اش هم ، در غير اين صورت تشكل نه تنها بي فايده  بلكه براي منافع آتي

بلكه مضر هم خواهد بود. آن تشكلي كه خودش را رابط و دالل بين كارگر 
و كارفرما بداند و يا در عمل چنين باشد و نخواهد كه مناسبات سرمايه 

است كه  داري را واژگون كند و مالكيت خصوصي را ملغي نمايد، تشكلي
بيند و كارگر را براي اين امر  كارگر را نه يك انسان كه يك وسيله توليد مي

سازمان مي دهد، تشكلي است براي حفظ وضع موجود يعني سلطه 
استثمار، حفظ بردگي مزدي، حفظ همه مصايب سرمايه داري.! فحشا، 

ابري و اعتياد، كودك خياباني، و... كه با آرمان هاي سوسياليستي، رهايي، بر
  انترناسيو ناليسم كارگري بيگانه است.

در تشكلي كه كارگر براي تصويب هر سياست و اقدامي، مستقيماً دخالت  -
اي دخيل باشد، و در هر  و شركت داشته باشد، در انتخاب هر نماينده

موضوعي راي و نظرش به حساب آيد، دمكراسي كارگري در همه مسايل 
  و طبقه كارگر را برايديگر تعميق و گسترش مي يابد 

رهبري و اداره امورات پيچيده تر و بزرگتر در شب فرداي انقالب كارگري، 
آموزش مي دهد، و از طرف ديگر همين سبب مي گردد كه عوارض سرمايه 
داري همچون، گسترش بوروكراسي و فساد اداري در تشكل كارگري جلو 

اب شد، در عين گيري گردد، چرا كه هر كس كه براي هر مسوليتي انتخ
حال ميداند كه قابل عزل است و در مقابل هر كاري احساس مسوليت ها و 
حسابرسي باال ميرود و طبعاً دلسوزي و همدردي و روحيه حفظ اموال 

  تشكل ورشد و ارتقا سياسي و دخالتگري افزايش مي يابد.



    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢٦٢  103 ي آرش شماره

تشكل كارگري مستقل از دولت و ارگانها وموسسات وابسته به  -
است كه  از گشودن دست و دخالت دولت و وابستگانش در دولت،امري 

امور داخلي جنبش و تشكل كارگري جلو گيري مي كند، واز وابسته شدن 
و عزل ونصب ها و تاييد وهر نوع مماشات با سياست هاي دولت را  مانع 
مي شود،چرا كه كارفرما  با هزار ويك رشته به دولت وابسته است، و دولت 

مايه داران و كار فرما است، دولت ارگاني بي طرف و يا مدافع منافع سر
  رابط بين كارگر و كارفرما نيست، دولت ابزار طبقه سرمايه دار است.

توان سخني از گرايش  آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي آرش:
  هاي محتلف به ميان آورد؟

  

  
  

ان امري اتفاقي گرايش هاي مختلف در درون جنبش كارگري ايرقهرماني: 
ويا موقتي نيستند،اين گرايش ها هر يك بر اساس دور نما وافق معيني ودر 
نتيجه با سياست هاي معيني به مبارزه طبقه كارگر مي نگرند،و در نتيجه 

  هر يك به نوعي جهت گيري خود را مطرح
كنند، تا زماني كه مناسبات سرمايه داري در جامعه وجود دارد ،باز  مي

ايشات غير كارگري ، در درون كارگران هم هست،بعالوه اقشار توليد گر
مياني متفاوت خرده بورژوا  تكنوكرات ها، بوروكراسي دستگاه دولتي و 
بخشي از روشنفكران اين اقشار و طبقات منافع و حيات سياسي و 
اقتصاديشان به سرمايه وابسته است، هر چند كه اين اقشار مياني در موارد 

ان زمانكه تحت فشار ديكتاتوري قرار دارند، در كنار  بسياري بخصوص
طبقه كارگر در مبارزه براي دمكراسي قرار ميگيرند،اما اينان مبارز تا به اخر 
دمكراسي نيستند و در نيمه راه با سرمايه با گرفتن امتيازاتي كنار ميايند.ما 
نمو نه هاي بسياري در همين سي ساله اخير داشته ايم،توده اي 

اكثريتي ها از دوره انقالب به اين طرف هميشه همين موضع را داشته ها،
اند. اصالح طلبان ليبرال كه در دوره خاتمي تالش مي كردند با سازش با 
سازمان جهاني كار، تشكل هاي كارگري زير كنترل دولت را بسازند نه تنها 

ت اين جريانات بلكه بخشي محدود از فعالين كارگري متمايل به اين جه
گيري ها را با خود داشتند، اما استقامت ومبارزه كار گران و جريانات 

  راديكال وچپ مانع اين نقشه گرديد.
از طرف ديگر در درون طيف راديكال اين جنبش هم گريشات مختلفي 

بر سر مسايل مختلفي ،از نگرششان به سوسياليسنم  ''وجود دارد،كه عمدتا
، تا تحليل و نظرشان نسبت به گرفته تا شيوه هاي عمل و سكتاريسم

اصالح طلبان حكومتي و... اختالف نظردارند. حزب كمونيست ساليان 
درازي است كه در مبارزه عليه سكتاريسم و عوارض آن، سياستي عملي و 
رسمي در اين مورد اتخاذ كرده و اين وجهي از مبارزه ما را در درون طبقه 

چشم داشتي نه به فعالين  كارگر تشكيل ميدهد. ما گفته ايم كه هيچ
خواهيم جنبش  كارگري و نه به تشكل هاي كارگري نداريم، ما نمي

كارگري امروز ميدان كشاكش هاي احزاب و سازمان هاي سياسي گردد. ما  
براي جلو گيري از سو استفاده ها از جنبش كارگري ،براي جلو گيري از 

ز رقابت هاي بيهوده پخش و پال شدن نيروي كارگران، و براي جلو گيري ا
و بازاريانه. بعضي سازمان ها و احزاب و بازيچه قراردادن جنبش براي 
نمايش قدرت خود و... و براي زدودن همه آن عوارض سو و بي اعتمادي 
هاي بخشي ازكارگران،وبه خاطرمنافع حياتي واتي جنبش كارگري،با يك 

م در ايران را سياست ومبارزه  قاطع عليه سكتاريسم ،اينده سوسياليس
  روشن و پر توان مي بينيم.

ها و سنديكاهاي كارگري ايران،  ي صنفيِ اتحاديه اصوالٌ در مبارزه آرش:
  كند؟ چه مقدار نقش بازي مي» آگاهي طبقاتي«مسئله 

  
در مناقشات و جدلهاي درون سوسياليست ها و درون طبقه  قهرماني:

و نگرش نسبت به جايگاه  كارگر سابقه اي طوالني از تقابل نظرات متفاوت
واهميت مبارزه اقتصادي وسياسي در تشكل هاي كارگري وجود داشته 

  است.تقابل نظري بر سر اين كه ؛مبارزه اقتصادي از 

مبارزه سياسي جدا نشدني است،واين كه مبارزه سياسي زاييده و محصول 
نما مبارزه اقتصادي است، ويا،مبارزه سياسي از پس مبارزه اقتصادي نشو و

وتحرك ميابد،ويا،جنبش اتحاديه اي چوب زير بغل است وسهم بيشتري از 
توليد را نصيب طبقه كارگر مي كند. و... بحث هاي تازه اي نيستند. 
تاثيرات همين جدل ها و اختالفات نظري در ميان سوسياليست ها  در 
دوره هاي مختلف سبب گرديده كه گرايشات متفاوتي به نسبت پاسخي كه 

نها داده شده بوجود امده است،بعالوه اين كه بورژوازي با ايجاد سازمان به ا
جهاني كار و ارگان هاي وابسته اش، اصل سه جانبه گرايي را در جلو پاي 
تشكلهاي كارگري قانوني گذاشته  وسعي كرده اند دست دولت ها را در 

ري را مناسبات بين كارگر و كار فرما باز بگذارند تا بتوانند جنبش كارگ
تحت كنترل خود داشته واز اينطريق وحدت طبقه كارگر را سست و هم 
امنيت سرمايه و حفظ مناسبات سرمايه داري را از خطر جنبش كارگري 
كم كنند. همه اين قبيل سوال ها، مسايل و پاسخ ها نيز در جنبش 
كارگري و سوسياليستي ايران هم طرح و به همان نسبت هم گرايشاتي 

اند. گرايش راست جنبش كارگري چه در ايران وچه در عرصه شكل گرفته 
اتحاديه و سنديكا  ''بين المللي با برافراشتن پرچم مبارزه اتحاديه اي ،عمال

را از محتواي واقعي خود يعني تشكل توده اي كارگري تخليه و به سنگر 
سازش و امكان گرايي و دخالت دولت ها و تخطئه مبارزه راديكال و با 

اند. همين حاال  ه عريض وطويل اداري فاسد ومافيايي و...تبديل كردهدستگا
با وجود بحران بزرگ اقتصادي بين المللي شاهد كنترل و مهار جنبش 
كارگري اروپا و بخش هاي بزرگي از دنيا توسط اينان هستيم، بجاي اتخاذ 
سياست راديكال و مبارزه سياست پس دادن امتيازات پيشين كارگران 

ها، علي رغم باال رفتن تورم و  از جمله پايين اوردن دست مزد هستيم.
ور، افزايش ساعات كار و... اين سري عوامل سبب مقاومت آ گراني سرسام

بزرگي در ميان كارگران راديكال عليه فعايت اتحاديه اي گرديده ،تا جاييكه 
را  بعضي ان را تقبيح و بعضي ان را تحريم و...كنند وهر فعاليت سنديكايي

با مهر راست روي محكوم كنند. در جدل هاي چند ساله گذشته فعالين 
جنبش كارگري ايران بر سر تشكل هاي كارگري شاهد مواردي از اين 

  ايم، يك مورد آن را مياوريم تا قضيه روشن گردد؛ دست بوده
سقز را به خاطر داريم،كه در آن موقع عده اي از  83برگزاري اول مه سال 

گزار كننده دستگير شدند، بالفاصله عده اي از اين راست كه كارگران بر
تر است و سنديكا تنها الترناتيو است  خودش را پشت بحث سنديكا مناسب

پنهان كرده بود، آن حركت انقالبي كارگران سقز را سياسي معرفي كردو 
ادعاكردند كه خودشان مخالف مبارزه و كار سياسي هستند، در حالي كه 

شغول كاري سياسي بودند، اما سياست راست. انها مشغول انها خود م
مذاكره و سازش با اصالح طلبان حكومتي بودند تا با تشكيل سنديكا هاي 
كارگري بااجازه و دخالت دولت هم خود بتوانند به عضويت اتحاديه هاي 
ازاد بين المللي در ايند وهم مشكل دولت را در پيوستن به صندوق بين 

بانك جهاني حل كنند.اين اقدامات و موضع گيري ها با  المللي ُپول و
عكس العمل راديكال هاي سوسياليست جنبش و جريانات سوسياليست 
روبرو گرديد. اكنون پس از سالها جدال سخت چه در عرصه نظري و چه در 
عمل درجنبش كارگري اتفاقي كه افتاده است اين است كه سنديكاي 

ليرانه وبدون دخالت دولت شكل گرفته و با كارگران واحد با مبارزه اي د
موضع گيري هايش بر سر مسايل سياسي جاري و از جمله شركتش در 
هيات برگزار كننده حركت اول مه امسال وتاييد قطعنامه ان،جايگاه واقعي 
و قابل ستايش خود به نام يك تشكل توده اي كارگري را بدست اورده 

ت تپه كه پس از مدتها اعتصاب است. يا سنديكاي كارگران نيشكر هف
  ،درگيري،زندان شكل گرفته است.

داري مذهبي در ايران را با  ارتباط ساختار قدرت سياسيِ سرمايه  آرش:
  كنيد؟ هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي روش

  
قدرت سياسي حاكمه ايران تنها با يك زبان با تشكل ها ومبارزه قهرماني: 

  صحبت كارگران ايران 
مي كند؛كشتار، دستگيري، شكنجه وزندان و...با همان زباني كه همه 
ديكتاتور ها با كارگران صحبت كرده اند.فرقي نمي كند كه اصول گرا باشد 
يا از نوع اصالح طلبان بورژوا،كشار كارگران خاتون اباد در دوره خاتمي 

  اصالح طلب انجام شد.
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ابات گذشته صنايع ريسندگي مگر دست گيري هاي سقز،برخورد به اعتص
وبافبدگي ها را  همه جا سر كوب نكردند؟هر تحصن را مگر با دست گيري 
پاسخ ندادند؟اعتصاب كارگران واحد،نيشكر هفت تپه و صد ها تظاهرات و 
راه پيمايي كارگري رابا زندان و شكنجه پاسخ دادند.اعتراض كارگر به هر 

ان و شكنجه است. احمدي نژاد زباني باشد،به هر شكلي باشد،جوابش زند
كه در راس دولت قرار دارد واز عناصر شريك در ساختارحكومتي است 
موقعي كه خبرنگاران از او نظرش را در مورد تشكيل سنديكا جويا ميشوند، 
مي پرسد، اصالً  سنديكاچي هست؟ قدرت حاكمه تشكيل سنديكا و هر 

،مگر سازمان هاي ضد نوع تشكل واقعي كارگري را جرم و ممنوع ميداند
كارگري وجاسوسي نظير خانه كارگر دولتي وانجمن هاي اسالمي را كه 
ماهيت ضد كارگري انها را همه كارگران ميشناسند.اين سازمان هاي ضد 
كارگري كه جزيي از ابزارهاي سركوب دستگاه حاكمه اند،در تمامي دوران 

نجه كارگران سياه جمهوري اسالمي در هزاران دستگيري و زندان وشك
مبارز و در سركوب تمامي مبارزات كارگران شريك ودخيل بوده اند از در 
فراخوان وشركت در سركوب كارگران واحد. دستگاه حاكمه ودولتش انقدر 
كه به چماق وباطوم وزندان و...متكي است،حتي ذره اي هم به همان قانون 

رسانده كاري كه خودشان پس ازعبوراز هزار ويك صافي به تصويب 
  اند،متعهد نميباشند.

به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  آرش:
هاي  تواند به تشكل يابي كارگران و جنبش براي افزايش دستمزد مي

  اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل؟
  

نه  ''،اوالدر ايران انچه كه بعنوان حداقل دستمزد تعيين ميشود قهرماني: 
كارگر ونه حتي شوراها وانجمن هاي جاسوسي خودشان هم نميتوانند 
دخلي در ان داشته باشند، نه به آمار ونرخ تورم مربوط است ونه هيچ 
ضابطه ديگري،انچه كه عمل ميكندخزانه و بودجه دولت پس از محاسبه 

عني تمامي مخارج دستگاه هاي نظامي،اطالعاتي،پليس ودستگاه اداري و...ي
اين كه دربهترين حالت كه دولت بِيشترِين درآمد نفت را داشته است، تازه 
در همان سالها هم فقط درصدي به حداقل دستمزد سال قبل اضافه شده ، 
كه بسيار پايينتر از نرخ تورم بوده است. سياست سرمايه داري وقدرت 
حاكمه ايران براي هماهنگ كردن و پيش بردن سياست هاي اقتصاد 

يبرالي خود با شرايط بانك جهاني وصندوق بين المللي پول،پايين ل
نگهداشتن دست مزد ها وسخت تر كردن شرايط كاروانعكاس همين 
درقوانين ضد كارگريش ،نظير آنچه كه بر سر كارگران گارهاه هاي كوچك 
اوردند،اين ادامه سياستي است كه ميخواهد بار بحران عميق ومزمن 

ن بحران كنوني سرمايه را بردوش كارگران ومردم ساختاري خود وهمچني
محروم سرشكن كند.وهم سطح دست مزد ها وشرايط كار را به سطح 
كشور هاي شرق آسيا برساند. از اين مبارزه طبقه كارگر براي افزايش 
دستمزد ها از دو جهت حائز اهميت ميگردد؛بهبود در زندگي روز مره 

در كشوري كه دست مزد و حقوق ونقش بر اب كردن سياست بورژوازي. 
ماه ها كار انجام شده را باتعويق هاي يك ساله وآن هم با اعتراض و مبارزه 
ميگيرند،مبارزه براي افزايش دست مزد بخشي از مبارزه عليه كل دستگاه 
سرمايه است.اين كه ايا مبارزه براي افزايش دست مزد ان جايگاه مركزي 

تنها جنبش كارگري را متحد كند،بلكه  وثقل اصلي رادارد كه حول ان نه
كنم اين  جنبش هاي اجتماعي  ديگر را هم بدنبال بياورد؟ تصور نمي

خواست به تنهايي آنچنان نقش محوري و سازمانگري را داشته باشد، چرا 
كه در هر حال اين يك خواست اقتصادي است وزمينه مادي ان براي 

طرح ميشود نه جنبش دانشجويي وجنبش زنان به نحو ديگري 
.زنان كارگر شاغل در صنايع يا كارگاه ها ومعلمان و...همين ''مستقيما

مبارزه راهمراه كل طبقه به پيش ميبرند،در حĤ ليكه براي ميليون ها زن 
خانه دار و بيكار موضوع ،خواست كار،ودريافت حقوق جهت همان كاري كه 

  جام ميدهند. درخانه جهت اماده به كار، كردن همسروفرزندانشان ان
مبارزه براي متحد و  ''بخش ديگر سوال مبارزه براي حق تشكل است. اوال

متشكل شدن طبقه كارگريك مسئله است و مبارزه براي كسب حق تشكل 
يك چيز ديگر.مبارزه براي حق تشكل يعني اين كه مبارزه واعتراض كني 

بگيري، يا اي را پس  به جايي ،به مقامي،و يا به مرجعي كه حق ضايع شده
تاييد كنندو ا به رسميت بشناسند و قانوني گردد. در ايران اين مرجع كجا 

ميتواند باشد؟ برطبق كدام قانونش؟ در كشوري كه رييس جمهور 
ورييس جمهور تقلبي فعلي  ''شورا پورا ماليده ''پيشينش بني صدر ميگفت 

وسوي مي و رقيب اصالح طلب او م ''اصالً سنديكا چيه؟''اش هم ميگويد 
و در حاليكه بي حقوقي  ''دولت بايد بر سنديكا كنترل داشته باشد''گويد 

عمومي، استبداد افسار گسيخته بر جامعه حاكم است، كارگران  خواستار 
ازادي وتشكل واقعي وجدي هستند و چاره اي جز مبارزه براي سرنگوني 

ست.مبارزه اين رژيم ندارند. اين با يك مناقشه حقوقي بر سر حق يكي ني
براي تاسيس تشكل به امر عمومي تري،ازادي هاي سياسي واجتماعي 
پيوسته است، به ازادي اجتماعات به ازادي عقيده وبيان وبه آزادي... هر 
چند در اين مبارزه كارگران تنها نيستند اما پيشقراول و ستون اصلي آنند. 

ني و مبارزه براي سرنگوني يك رژيم سياسي حقي نيست كه طلبش ك
  راهش مبارزه قانوني نيست. 

در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  آرش:
نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالباً از شمول قانون كار خارج هستند ، 
مبارزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل ، از چه 

  راه هايي بايد پيش برود؟
  

  
  

چند بخش بزرگي از كارگران ايران در واحد هاي كوچك  هرقهرماني: 
توليدي كار ميكنند اما نقش و اهميت سياسي و اقتصادي صنايع بزرگ 
است كه تعيين كننده ميباشد، اين صنايع و بخصوص رشته هاي اساسي 

  همچون نفت،پتروشيمي،فوالدو...مي باشند كه در هر لحظه
اتي و درجه اول را بازي و بخصوص در بحران هاي انقالبي نقش حي

  ميكنند، مادر جريان انقالب هم اين را ديديم،اين صنايع بزرگ اند كه شاه
رگهاي اصلي اقتصادند و در كنار  مراكز بزرگ سياسي در شهر هاي بزرگ 
قرار دارند.اين ،هم در انقالب اثبات شد و هم در همين اعتراضات عمومي 

م. طبعاً اين ذره اي از پشتيباني از در جريان انتخابات اخير مجدداً ديدي
مبارزات كارگران كارگاه هاي كوچك و از افشاي اين ستم بزرگ نمي 
كاهد. اما ضرورت حداكثر توجه فعالين سوسياليست جنبش و كمونيست 
هاي ايران به جايگاه واقعي و اهميت استراتژيك صنايع بزرگ هرچه بيشتر 

راكنده كنيم وتنها تمركز نيرو و دامن برجسته ميشود. نبايد نيروهايمان را پ
زدن به مبارزات صنايع بزرگ است كه هم كل جنبش كارگري 
وسوسياليستي وهم جنبش ازادي خواهانه عمومي رامتحول ميكند 
وقدمهاي بزرگي به پيش ميبرد،از اين منظر است كه بايد به تشكل هاي 

ل هاي مستقل وتوده اي كارگري نگريست.بنابراين وظيفه همه تشك
كارگري موجود وهمه سوسيالست هاي جنبش كارگري است كه حركت 
اول مه امسال را سرمشق قرار دهند، همانگونه كه در اول مه امسال 
متحدانه ظاهر شدند. اين امر حياتي را هم بايد در مركز فعاليتشان قرار 
داده بعنوان عاجل ترين امرخود بابرنامه ريزي و اختصاص نيروو امكانات 

ست بكار گردند،تنها راه همانا مبارزه است كه ميتواند تشكل كارگري را د
به سرمايه تحميل وخواب رادر چشمان انان حرام كند،تنها با مبارزه دائمي 
است كه ميتوان وزنه را به نفع خودمان برگردانيم،هيچ نيرويي نه از اسمان 

ا اتحاد كارگري و ونه از خارج نميتواند اين وضع را به نفع مابرگرداند،تنه
مبارزه سرسختانه است كه تناسب قوا را تغيير ميدهد وتنها در اين حالت 
است كه حكومت ديكتاتوري سرمايه داران مجبور به تحمل تشكل كارگري 
ميگردد،حاال ميخواهد به رسمييت بشناسدش يا نشناسد،مابايد كار 

راي افزايش خودمان را بكنيم و منتظر هيچ دست غيبي نشويم. مبارزه ب
گذرد،  اعتصابات پراكنده در هر كارگاه  دستمزد ها هم از كانال صنايع مي

كوچكي زود شكسته و پراكنده ميشوند،با نامه نگاري  وجمع اوري امضا هم 
كاري از پيش نميرود،اما در صنايع و بخصوص صنايع بزرگ وضع چنين 

نشان ندهد،در هر نيست،رژيم نميتواند به انجا توجه نكند ويا عكس العمل 
حال تمركز نيروي كارگران مبارز وراديكال در صنايع بزرگ و ايجاد 
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امادگيهاي الزم ميتواند راه مبارزه براي افزايش دست مزد ها را هم هموار 
  كند.

آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكل هاي مستقل كارگري  آرش:
  مي تواند معنايي داشته باشد؟

  
ط حاضر كميسيوني دولتي حداقل دست مزد را تعيين در شرايقهرماني: 

اين دستگاه حكومتي  چرا كه به هر رو كند و معناي عملي هم دارد، مي
برد و  است كه قيمت دست مزد كارگر را پايين و قيمت اجناس را باال مي

ولي اگر منظور اين است كه بدون  كند، همين هم در جامعه عمل مي
تشكل هاي واقعي بدون وجود نمايندگان  ان،حضور نماينده واقعي كارگر

بدون وجود تشكل هاي توده اي كارگران است كه چنين  كارگران و اساساً
كنند.جواب مثبت است.اگر تناسب قواي طبقاتي چنان تغيير كند  رفتار مي

كه تشكل هاي توده اي كارگري با قدرت تشكيل داد، ان وقت است كه 
اي اين تشكل ها گوش دهد، در آن دولت مجبور ميگردد كه به حرفه

تعيين كنيم؟  صورت چرا بايد وارد اين جدال شويم كه حداقل دست مزد
انموقع است كه همه فاكتور  جدال را بايد بر سر افزايش دستمزد كشاند.

از جمله نرخ تورم را دقيق كرده و  تعيين قيمت دست مزد و در هاي موثر
  كشيم. ايه داران بيرون ميافزايش دست مزد مان را از حلقوم سرم

نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در باره  آرش:
رابطه اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري ( يا كار مزدي) 

  مطرح است ، چيست؟
     

 جدالهاي نظري چند سال پيش بر سر تشكل هاي كارگري وقهرماني: 
شان داد كه در ميان فعالين راديكال كارگري و همان موقع ن ن،موانع آ

ها ،اختالفات نظرو وجوه تمايز هايي وجود  همچنين ميان سوسياليست
پايگاه گرايشات راست  بعضي سنديكا ها را راست و از ان جمله ؛ دارد.

يا  هر كدام با استدالل هايش شورا را ترجيح ميدادند، ارزيابي ميكردند،
اد تشكل هاي كارگري را نه استبداد بلكه بعضي مهمترين مانع ايج

ن بود كه اين نموقع اميد آآ كردند، سكتاريسم و جريانات چپ تعريف مي
اختالفات در پروسه اي از مباحثات به سرانجامي برسد در درون كميته 

 هر بار ش ميكرد،ا هماهنگي جمي كه بيشتر محسن حكيمي نمايندگي
ش، سوسيالسم با ا كه مهمترين نظرات متفاوت تري از پيش طرح كردند

توجه به سابقه احزاب چپ پس  بحث هم اين است كه با يك تشكل بود، و
ادامه  ،شوروي ن، حزب ك.ادامه آ از ماركس بخصوص لنين و بلشويك ها و

تشكيالتي است كه مانع متشكل شدن  –سياسي  يك جريان فكري و
ن ضد اصلي آاي كافي است كه خط يك تشكل توده  طبقه كارگر است،

 حزب سياسي طبقه كارگر ضروري نيست. سرمايه داري بودن آن است،
  (نقل به معني).

  داريم: ما اختالف نظرات زيادي با اين جمع داشته و
راست نميگوييم مگرسنديكاي معيني كه  ''ما  به هر سنديكايي الزاما -1

  جهت گيريها وسياست هايش راست روانه باشد.
طبقاتي و كمونيستي معتقديم كه بايد بتواند پايه ما به ضرورت حزب  -2

  هاي توده اي وسيعي در ميان كارگران بوجوداورد.
ما ديكتاتوري حاكميت سرمايه داران رامانع اصلي متشكل شدن  -3

  كارگران ميدانيم.
  ما سكتاريسم را يكي از موانع متشكل شدن كارگران ميدانيم -4
كي از رهبران انقالب اكتبر ونه يك لنين را يك انقالبي كمونيست و ي -5

  نظريه پرداز اكونوميست مي شناسيم.
از نظر ما بايد درب هر تشكل توده اي كارگري براي ورود وعضو شدن و  - 6

حتي تشكيل فراكسيون سوسياليستي برروي كارگران سوسيالستي كه 
  عضواحزاب سياسي هستند بازباشد. وهر نوع تفتيش عقايد ممنوع.

7-...  
كرديم كه با مجموعه نظراتي كه اين جمع در كميته هماهنگي  صور ميما ت

نها از (طبق گزارشات سايت آ ،تناقضاتي كه در عمل براي كميتهداشتند و 
مده بود، رفته رفته مجادالت از آرامش و ش آمجامع عمومي كميته) پي

شد. بعداً كه بحث  كنترل خارج گشته و احتمال جدايي و انشعاب بيشتر مي

ا بر سر اساسنامه در گرفت ،كار به جدايي كشيد، ما اساساً با آن نحوه ه
  برخورد به موضوع و تجزيه كردن كميته هماهنگي مخالف بوديم.

را   رابطه فعاالن چپِ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران آرش:
  در حال حاضر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
هم براي جنبش كارگري از نظرپيدا  ،اين رابطه بسيار موثر بودهقهرماني: 

هم از نظر جلب  در انعكاس مبارزات طبقه كارگر و شدن امكان بيشتر
 پشتيباني درميان تشكل هاي كارگري و اتحاديه هاي بين المللي،

 پارلماني اروپا و شخصيت هاي سياسي و در موارد زيادي احزاب چپ و
اينكه ديگر  عالين چپ وچنين اين رابطه در پااليش ف هم ديگر كشور ها.

مفيد بوده است. از لحاظ  نميتوان براي جنبش كارگري شانه باال انداخت،
جنبش كارگري با  فعالين چپ در داخل نيز قضيه همين طور است،

فعالين سياسي  تحركات چند ساله اخيرش توجه بسياري از روشنفكران و
هاي موجود  با تشكل ''و بعضا جريانات مختلف را به خود جلب نمود،

ن را در جريان نمونه عملي آ روابطي سياسي انتقادي بر قرار كرده اند.
محمود صالحي و محسن  تشكيل كميته دفاع از دستگير شدگان سقز،

روشنفكر  استاد و حكيمي ديديم كه تعدادي از نويسندگان، مترجمين،
را تشكيل ن كميته آانقالبي همراه با تعدادي از كارگران با اقدامي شجاعانه 

  دادند.
رابطه جنبش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه  آرش:

  ارزيابي مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد؟
  

جريان  مد وحوالتي كه در جنبش دانشجويي پيش آبا تقهرماني: 
 اصالح طلبان جدا كند از جريانات ليبرال و سوسياليست توانست خودش را

راه براي نزديكي فكري و همكاري باز شد،  دست به مبارزه بزند، ''و مستقال
تا جايي كه در جريان تشكيل شوراي همكاري فعاالن و تشكل هاي 

بخشي از دانشجويان سوسياليست هم به اين شورا پيوستند كه  كارگري،
همكاري  ''بعد ها جدا شدند. اكنون هم در سطوح سياسي و انتقادي و بعضا

ما فكر ميكنيم كه همان موقع هم الزم نبود  ''شود ديد، طبعا ايي ميه
رفقاي دانشجو با كارگران وارد تشكلي واحد و زير يك سقف تشكيالتي 

شد بعنوان دو تشكيالت مستقل اما به لحاظ استراتژيك  مي فعاليت نمايند،
با هم همكاريهاي سياسي مختلفي را پيش  همنظر، سياسي  هم افق و و

ند و از امكنات واطالعات يكديگر بهره مند شوند. اما موضوع براي ببر
شود  از جنبش زنان آنچه كه بيشتر ديده مي جنبش زنان چنين نيست،

دست گرايشات ليبرال اصالح طلب و قانوني باالست . هر چند 
هاي اين جنبش فعالند اما بخشي از آن خود را با جنبش  سوسياليست

با جنبش زنان، و بخشي هم با جنبش دانشجويي. در اند تا  ميختهكارگري آ
نتيجه سهم خود جنبش زنان كاهش يافته است. اين طبعا داليل متعدد 
سياسي. طبقاتي دارد. از نظر ما بايد فعالين سوسياليست چه زن و چه مرد 
نسبت به جنبش زنان اداي سهم كنند و نقش فعالتري را در خود جنبش 

 وص ما فكر ميكنيم در تعرضات تود ه اي به دستگاهزنان ايفا نمايند. بخص
هاي  ها در اين موقع بتوانند قدم يم سياسي حاكم بايد سوسياليسترژ

  بزرگي كه در اين شرايط بدست ميايد به نفع جنبش زنان بر دارند. 
» هاي كارگري ايران استقاللِ جنبش و تشكل«ي  درك شما از مقوله آرش:

داري چيست؟ و به نظر شما جنبش  ي سرمايهاز دولت، احزاب و نهادها
تواند روي  كارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي

  المللي حساب كند؟ هاي بين حمايت
  

ما دركمان  از استقالل تشكل هاي توده اي كارگري از دولت  و قهرماني: 
تي و از تعارض از استقالل طبقاتي از تمايز طبقا نهادهاي سرمايه داري، را

يم. طبقه كارگر در طبقاتي بين دو طبقه كارگر و سرمايه دار مي گير
اش براي بهبود شرايط زندگي براي افزايش دستمزد، براي،  مبارزه روزمره

.. و در مبارزه سياسي اش بيمه و در مبارزه عليه قرارداد هاي سفيد امضا.و.
، عليه .... عليه كارفرماياناعتصاب وعقيده،  زاديهاي اجتماعي، بيان،براي آ

 باشد. بنابراين معلوم است وقتي كه مي نان ميسرمايه داري و عليه دولت آ
نان تواند بگذارد نمايندگان آنان و دولت آ خواهد متحد و متشكل شود نمي

ها و نقشه ها و مبارزات طبقه كارگر را  در تشكل او دست داشته و سياست
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واهند ببرند. در مورد حمايت هاي بين المللي خ داران مي ه انجا كه سرمايهب
معطوف  ها اساساً از جنبش كارگري ايران، ابعاد وسيعي ندارد، اين حمايت

.فعالين كارگري بوده است اين حمايت  به زنداني و دستگيرشدن و........
ن هم هميشگي ست رژيم تا حدودي بسته بماند كه آشود كه د سبب مي

نها را سر به آ ه رژيم نتواند با پنهان كردن،شود ك نيست، اما سبب مي
تواند افكار عمومي كشورهاي خارج را عليه  ها مي نيست كند، اين حمايت

دولت ايران متوجه كند و صداي اعتراض فعالين سياسي چپ و كارگري، 
احزاب و اتحاديه ها را عليه اقدامات سركوبگرانه رژيم سياسي ايران بلند 

شود كه همبستگي و هم سرنوشتي بين  بب ميها س كند. اين حمايت
  المللي كارگران ايران با ديگر كارگران دنيا تقويت گردد.

ها و سمينارهاي كارگري بين المللي  تواند در كنفرانس ها مي اين حمايت
هاي جهاني ديگر رژيم نتواند خودش  هم موثر باشد تا جايي كه در اجالس

ن مجامع بفرستد. نمونه و به آ قالبي براي كارگران انتخابنماينده 
ن گونه است. همه اينها ان مجموعه  ن از آكنفرانس تركيه يا كنفرانس لند

تواند به جنبش كارگري  هاي بين المللي مي از امكاناتي است كه حمايت
  ايران بنمايد.

*  
 

  
  

  حشمت محسنيهاي  پاسخ
 

اي حلهبه نظر شما سطح آگاهي طبقاتي كارگران ايران در چه مر آرش:
  است؟

  
به اين پرسش كاري است سخت دشوار. چرا كه در  حشمت محسني:

- از وجود كارهاي ميداني يا نظرسنجي در ميان كارگران يا روزنامه ايران ما
ها يا مجالتي كه به نحوي از انحاء آرزوها، گرايشات و سطح افكار آنان را 

كارگران دانيم در مقياس سراسري پوشش دهد محروم هستيم. ما نمي
شان ها خوشكنند؛ از كدام فيلمساعات فراغت خود را چگونه سپري مي

روند يا نه؛ سطح خوانند؛ به زيارت مياي ميآيد يا چه روزنامهمي
كنند هاي كه تجمع ميها و محلها به چه ميزان است؛ پاتوقتحصيالت آن

بر خوردارند؛  به چه ميزان و كدام اند؛ از چه خاستگاه قومي يا باور مذهبي
تا چه حد ريشه روستايي دارند و يا فرهنگ شهرنشني به چه ميزان نهادي 

براستي امر  "سطح آگاهي طبقاتي كارگران"شده است... بنابراين تعيين 
 طور كه گرامشي به درستيدانيم و هماندشواري است. اما به تجربه مي

عناصري از  يادآور شده است آگاهي كارگران يك آگاهي متناقض است؛
آگاهي در نفي وضع موجود با عناصري از آگاهي كه درچارچوب وضع 
موجود اند با هم همزيستي دارند. به عالوه اگر يك ارزيابي عيني و ابژكتيو 

كنيم كه از جنبش كارگري در شرايط كنوني به دست دهيم، مالحظه مي
ي به ميزان ي درخواستهاي قابل توجهي از كارگران، به واسطه مبارزهبخش
اي برخوردارند. بي اعتنايي و منزوي كردن گيري  از آگاهي اتحاديهچشم

هاي عملي در برپايي سنديكا نهادهاي شبه كارگري رژيم، و برداشتن گام
 كند.(شركت واحد و هفت تپه) اين مدعا را تاييد مي

در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيشنهادهاي عملي و  آرش:
  يابي اين طبقه چيست؟س شما براي تشكلملمو

  
هاي اتحاديه يابي طبقه كارگرپيشنهاد من براي تشكل حشمت محسني:

  است. جنبش اجتماعي
رود دهي كارگران از نقطه توليد فراتر مي، سازمانپيشنهادي من در طرح  

گيرد. در اين طرح، دغدغه اصلي نه قانوني تري را دربر ميو دامنه وسيع
هاي تاكنوني آن در عمل است. اين طرح از مدل كارآييتشكل، بلكه بودن 

شود. بحث هايي متمايز ميها در حوزهرود و از آنها فراتر مياتحاديه
هاي جديد اجتماعي بحثي است كه از دهه هفتاد قرن گذشته براي اتحاديه

ها سه موضوع ها مطرح شد. در اين بحثبرون رفت از بحران اتحاديه
  ها؛چالش با بوروكراسي در اتحاديه –ري برجسته بود: الف محو

بندي طبقه و عطف توجه به آن( زنان، كارگران مهاجر، تغيير اليه -ب 
  بيكاران، كارگران پاره وقت...)؛ 

هاي جديد (نظير زنان، محيط زيست، صلح، سبك رابطه با جنبش -ج
  زندگي...). 

را در  پيكار كارگران عليه سرمايهسازماندهي  ،هاي جنبش اجتماعياتحاديه
كنند، ها وحدت كار با سرمايه را نمايندگي نمي. آندهددستور قرار مي

ها ابزار مبارزه كنند. آنبلكه برعكس تمايز منافع كار از سرمايه را بيان مي
هاي جنبش جويند. اتحاديهطبقاتي اند و از ادغام شدن در نظام دوري مي

قبل از  ،تا حدي متمايز اند؛ اين تمايز   كالسيك يهااجتماعي از سنديكا
 ،كالسيكها است. اگر سنديكاي ساختار و نيروي تركيبي آن در هر چيز

دهد، كارگران را در محل توليد و فراتر از آن در محل كار سازمان مي
روند و ي توليد و محل كار فراتر ميهاي جنبش اجتماعي از نقطهاتحاديه

ها در نظر يابي آنچون محلي براي سازمانران را هممحيط زيست كارگ
هاي اتحاديه"يابي را به عنوان گيرند. آصف بيات اين نوع سازمانمي

ي يك شيوه"گويدكند. او در اين باره ميمشخص مي "كارگري خياباني
ديگر براي از ميان برداشتن رقابت بين كارگران بخش غير رسمي، ايجاد 

توانند هايي هستند كه ميها سازماني خياباني است. اينهاي كارگراتحاديه
صدها هزار نفر عناصر مجزا از هم را كه ظاهرا در اين اقيانوس پهناور 

ها و ها، كارگاههاي غير رسمي شناورند گردهم آورند. بنگاهفعاليت
توانند براي بهبود كسب و كار خويش، حمايت از فروشندگان خياباني مي

هاي ساالران دولتي دست به اتحاديهداران و ديوانر برابر مغازهمنافع خود د
هاي جنبش كنيم اتحاديهكه مالحظه ميچنان "رسمي و غيررسمي بزنند.

صرفا بر سازماندهي در محل توليد يا محل كار تاكيد ندارد بلكه   اجتماعي
يز ها ني اجتماعي اتحاديه در محيط زيست آنعالوه بر آن بر گسترش پايه

  تاكيد دارد. 
متمايز از سنديكاهاي كارگري معمول محور ديگري كه مرز اين تشكل را 

حقوقي جا اتحاديه است. در اولي ما با ساختار  اين نوع ساختار ،سازدمي
ها و نهادهاي قانوني و با دفتر و با اعضا و اساسنامه مشخص و اندام افتاده

ايم كه خصلت جنبشي -رو - وبهايم؛ در دومي اما باساختاري ردستك مواجه
استوار است، تركيب آن بيش  "اساسنامه نانوشته "روابط درون آن بر ،دارد

از اين كه بر اعضا و پرداخت حق عضويت متكي باشد بر فعاالن كارگري 
ها و مناسبات سلسله مراتبي و روابط دروني آن از هر نوع شيوه ،تكيه دارد

روابط را از درون كارخانه و تقويت روابط اقتدارگرايانه به دور است و اين 
كند. مناسبات حاكم بر اين نوع افقي و مستقيم بين كارگران آغاز مي

 ،دهي هرميهاي سازماناتحاديه به قول واترمن با فرا رفتن از مدل
هاي منعطف، دموكراتيك، متمركز، بوروكراتيك و منجمد؛ و با تشويق مدل

يابد. ساختار اي سامان ميدر روابط شبكه ،افقي، غيرمتمركز و خوديارانه
تشكيالني اين نوع اتحاديه بيش از آن كه از ساختار سازماني نهادي شده و 

اي است كه به طور افقي با هم تر شبكهبيش ،عمودي برخوردار باشد
تر به ارتباطات بيش "بنديشبكه"ي واترمن شود. به گفتههماهنگ مي

- باز و انعطاف ،هاي غير رسميها به شيوهاين جنبش"اشاره دارد تا نهادها. 
ها از سلسله مراتب و اند و حداقل در بعضي زمينهدهي شدهپذير سازمان

-بوروكراسي و حتي گاه از قرار دادن شرايطي براي عضويت اجتناب مي
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هاي غير رسمي يا .  البته اتحاديه جنبش اجتماعي با سازمان"كنند
هاي جنبش اجتماعي عمدتا از ن نيست. اتحاديهساغيرسلسله مراتبي هم

تواند چنين ساختاري برخوردارند، اما اين امر مطلق نيست، و گاهي مي
دربر گيرد. به عالوه اتحاديه جنبش اجتماعي ضرورتا  ساختار ديگري را هم

توانند خود را غير قانوني نيستند و حتي در كشورهاي پيراموني هم مي
ليپين نام يتوان از اتحاديه كارگري فبه عنوان نمونه ميثبت و قانوني كنند. 

- چه در اين جا مورد تاكيد است مناسب بودن اين شكل از سازمانبرد. آن
ايران دردهي در پيوند با شرايط ويژه و ساختار خاص اردوي كار و زحمت 

-است و نه برشماري مختصات عام و فراگير براي هر نوع ساختار اتحاديه
  اجتماعي. هاي جنبش 

 ،به جاي سيستم نظارت از باال به پايين ،در اتحاديه جنبش اجتماعي
-وفاداري و اطاعت كوركورانه در مبارزه؛ ارتباطات بر مبناي هم ،انظباط

شوند و يا دهي ميي مشترك سازمان، اعتمادهاي متقابل و تجربهسرنوشتي
شود و به سطح آيند. اين مناسبات از درون كارخانه شروع ميبه دست مي

يابد. اگر بخواهيم محله، منطقه و سرانجام در سراسر كشور گسترش مي
اتحاديه را در چند مولفه خالصه كنيم  ساختاريي تمايز و وجه مشخصه

  توان گفت: مي
  

  
  
  حقوقي  –نامه رسمي تا بر اساس "نامه نانوشتهاساس"تكيه بر  -1
كنندگان، هوادران و اركتدهندگان، مشتكيه بر فعاالن (سازمان -2

  حاميان) تا بر اعضاي رسمي
  دهي عمودي هي افقي تا سازماندتكيه بر سازمان -3
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  ثابت و از باال به پايين. 
توان سخني از جنبش كارگري ايران، ميآرش: آيا در اين مرحله از 

  هاي مختلف به ميان آورد؟گرايش
ما هم اكنون در برخورد با  .حشمت محسني:  اين پرسش قطعا مثبت است

ى چگونگى سازمانيابي طبقه كارگر با گرايشات مختلف و حتي مساله
متنافري در جنبش كارگري  مواجه ايم. برخي از سنديكاي قانوني دفاع 

د. مدافعان اين نوع تشكل گرايش راست جنبش كارگري را كننمي
آن چه كه گرايش راست در پيوند با سازمانيابي  كنند.نمايندگي مي

، سنديكاي قانوني با نگاه معطوف بردميكارگري پيشنهاد و در عمل پيش 
به باال است. فعاالن و مدافعان گرايش راست، خواهان تشكلي هستند كه 

ون اساسي جهمورى اسالمى و يا مقاوله نامه هاي جهاني قانون كار يا قان
آن را تصريح كرده است. در اين مدل از سنديكا، اصل بر قانونيت اين نهاد 
است؛ و تالش فعاالن كارگري مدافع اين نوع سنديكا اقناع رژيم حاكم، 

خود به رسميت شناخته  قوانين براي پذيرش موادي است كه خود رژيم در
به بندهايى از قانون كار يا قانون اساسي و يا موادي از مقاوله است. اشاره 

نامه هاي جهاني ورد زبان اين بخش از كارگران است. آنها اساسا در پى 
فشار از پايين براي ايجاد سنديكا نيستند بلكه اساسا با نگاه به باال و چانه 

ختار زني با مقامات مى كوشند مسير شكل گيرى آن را هموار سازند. سا
قانوني است كه همه  -سنديكاي مطلوب اين مدل، ساختاري حقوقي 

هاي آن در پيشگاه رژيم باز و قابل دسترس است. مدافعان اين نوع ارگان
مدل تعمد دارند كه به رژيم حاكم يادآوري كنند كه دقيقا در چارچوب 
قانون دارند فعاليت مي كنند. اين ساختار سنديكايي با اصل سه جانبه 

كارگران با كارفرمايان و دولت انطباق  "همزيستي مسالمت آميز"رايي و گ
ذاتي دارد. اين سنديكاها تمايز كار از سرمايه را نمايندگي نمي كنند بلكه 
منافع مشترك آنها را بيان مي كنند. گرايش راست به رژيم انتقاد مي كند 

واقعي  امر سه جانبه گرايي را از صورت نمايش به جلوه اي"را چكه 
  .نمي كند "تبديل

بلكه عالوه بر آنها  وجود ندارد راست گرايش صرفادر جنبش كارگري ما 
. گرايش چپ، با برجسته كردن تفاوت سياست وجود داردگرايش چپ هم 

اش، در استراتژي معطوف به خود با ديگران، يا تاكيد افراطي بر خودويژگي
د كنيك اصل هويتي تبديل ميسازمانيابي كارگران، اين تمايز را چنان به 

كه همانا متشكل كردن كارگران  -اين سياست ىي وجودكه خود فلسفه
رود. در اين روايت مرزهاي هويت و تاكيدهاي زير سئوال مي -است

نظري چنان پر رنگ است كه هيچ اشتراك نظر يا اتحادي در عمل -سياسي
روانه مدافعان پشود. واقعيت اين است كه روايت چبا ديگران ديده نمي

داران جنبش كارگري چه به صورت آشكار و زيادي در ميان برخي از طرف
توان برخوردهاي فعاالن لغو چه به صورت ضمني دارد. به عنوان نمونه مي

گرانه به كار مزدي را نام برد كه به طور پيگير و پيوسته و با زبان پرخاش
ن دسته از رفقا با وجود كنند. ايگرايشات ديگر جنبش كارگري حمله مي

كنند، اما در برخورد با ديگر اين كه شعارها و اهداف راديكالي را تبليغ مي
مدافعان جنبش كارگري از خود ناشكيبايي، برخوردهاي افراطي و خصمانه 

ها بيش از اين كه خشم خود را به دشمن اصلي در برابر دهند. آننشان مي
در برخي موارد به ديگر گرايشات  روي جنبش كارگري معطوف سازندپيش

ابي جنبش يها را مانع اصلي سازمانكنند و آنجنبش كارگري متمركز مي
روانه نشان كنند.  يك خوانش از ادبيات گرايش چپداد ميكارگري قلم

ها مرز شرايط تدافعي با شرايط تعرضي مبارزه را مخدوش دهد كه آنمي
پذيرند و از پيوند مبارزه را في نفسه نميكنند. استقالل مبارزه اقتصادي مي

كنند. مطابق اين اقتصادي با مبارزه سياسي درك معيني را تبليغ مي
روايت از مساله، مبارزه اقتصادي تا آن جا اهميت دارد كه در خدمت 

ها مرز مبارزه براي مبارزه سياسي قرار گيرد و يا به آن فرا رويد. آن
-ريزند و ساير اشكال سازماندرهم ميرا الب اصالحات با مبارزه براي انق

  تابند. يابي كارگري غير از شورا را بر نمي
داران توان مشاهده  كرد طرفگرايشي ديگري را كه در جنبش كارگري مي

كميته كارخانه است. اين گرايش البته درك معيني از اين تشكل دارند كه 
- ران پيشرو را در بر مياي است و بيشتر فعاالن و كارگفاقد خصلت توده

گيرد. به عالوه گرايش ديگر در جنبش كارگري وجود دارد كه مجمع 
توان هاي ديگري كه ميكند.  و باالخره از جمله گرايشعمومي را تبليغ مي

است كه به  5در جنبش كارگري سراغ گرفت گرايش موسوم به خط 
  ي است.اهاي تودهنحوي از انحاء مخالف فعاليت احزاب در تشكل

ها و سنديكاهاي كارگري ايران، مساله اصوال در مبارزه صنفي اتحاديه
  آگاهي طبقاتي چه مقدار نقش بازي ميكند؟ 

فهمم، اين مقوله ناظر است بر درك آن طور كه من از آگاهي طبقاتي مي
طبقه از كليت خود در تمايز از طبقه و دولت مدافع آن، بيان منافع عمومي 

ايز از منافع طبقه بورژوا و برپايي سازمان سياسي كارگري. اين كليت در تم
توان از وجود آگاهي اگر اين عناصر با هم و در تركيب با هم باشند مي

دانيم كه در ايران  و در طبقاتي سخن به ميان آورد. و به تجربه عيني مي
اي ي اتحاديهشرايط كنوني اين عوامل وجود ندارند. اما در سطح مبارزه

خودي ي خودبهاهي معيني وجود دارد. به قول گرامشي هر مبارزهآگ
عناصري آز آگاهي منطبق با خود برخوردار است. بنابراين فعليت آگاهي 

اي است؛. چرا كه بدون وجود آن يكي فرض مبارزه اتحاديهاي  پيشاتحاديه
 اي غايب است. به عالوه  اگر در سطح مفهوميي اتحاديهاز لوازم مبارزه

بتوان اين دو را از هم متمايز كرد در سطح واقعيت اين كار شدني نيست. 
واقعيت هميشه تركيب و برآيند عوامل است. پرسش كليدي اين است كه 

اي به معناي آن است كه كارگران از آگاهي آيا صرف وجود آگاهي اتحاديه
طبقاتي برخودراند؟ پاسخ من به اين پرسش منفي است؛ آگاهي طبقاتي 

شود و از آن فراتر هاي را در خود دارد اما به آن محدود نميگاهي اتحاديهآ
اي توان  به آگاهي اتحاديهرود. از اين رو آگاهي طبقاتي را نميمي

  رو باشيم.اي ارتقا يافته روبهفروكاست  مگر اين كه با مبارزه اتحاديه
ان را با داري مذهبي در ايرارتباط ساختار قدرت سياسي سرمايه آرش:
  كنيد؟هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي ميروش

  
در اين پرسش ابهامي نهفته است و مراد آن كامال   حشمت محسني:

توانم بگويم خود فهمم ميبرايم روشن نيست. معهذا تا آن جا كه من مي
ايدئولوژيك  -خصلت مذهبي و ايدئولوژيك رژيم اسالمي و دواير سياسي
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هاي  معيني يكي از موانعي بودند كه احدهاي اقتصادي  تا سالرژيم در و
ساختند. واقعيت اين است كه بخش مبارزه عليه حاكميت را مخدوش مي

اعظم كارگران ايران به مذهب باور دارند و خصلت مذهبي حاكميت نقش 
كرد. و خود قابل توجهي در توليد و بازتوليد ايمان مذهبي آنان بازي مي

رديدهاي جدي حداقل در دوران اوليه حيات اين رژيم در ميان اين امر ت
كرد.  نكته ديگري كه حايز اهميت است مالكيت دولت كارگران ايجاد مي

بر بخش اعظم بنگاه و واحدهاي اقتصادي موجود است. اين خصوصيت به 
گذارد. در سهم خود اثرات معيني در مبارزه كارگران با رژيم بر جاي مي

ي عامل فوق هر درگيري حتي اقتصادي محض، ها به واسطهاين بنگاه
دهد.  نكته ي مبارزه را افزايش ميشود و هزينهدرگيري با دولت تلقي مي

دهي نهادهاي كارگري  (نظير خانه كارگر، انجمن مهم ديگر سازمان
اسالمي و شوراهاي اسالمي...) در ساختار قدرت سياسي رژيم اسالمي  

نقش مخربي در بيراهه كشاندن مطالبات آن،  80تا سال است. اين نهادها 
  جلوگيري از مبارزات كارگران  و در نهايت سركوب آنان ايفا كرده اند.

معهذا جنبش كارگري در مبارزه خود هم از اشكال قانوني نظير مراجعه به  
مقامات، طومار نويسي... و هم از اشكال فراقانوني نظير تحصن، اعتصاب، 

آمدهاي اين مبارزه با ساختار ماند اثرات و پي... سود برده است. ميبندانراه
رژيم سياسي. از آن جا كه رژيم اسالمي يك رژيم رانتير نفتي است، از آن 
جا كه بخش قابل توجه درآمد آن بيرون از اقتصاد متعارف و به غير از 

توجهي شود، از آن جا كه همين امر استقالل قابل ماليات مردم تامين مي
هاي مبارزه قانوني و فراقانوني و اشكال متنوع بخشد، بنابراين روشبدان مي

ماند ضربات هاي غير كليدي اقتصاد محدود ميآن تا زماني كه به شاخه
هاي كند. اگر غول خفته يعتي كارگران بخشكاري به رژيم وارد نمي

ارد ميدان كليدي اقتصاد نظير نفت و گاز، برق، سيستم حمل و نقل... و
هاي استراتژيك به نبرد عليه رژيم اسالمي نشوند، اگر اعتصابات در شاخه

ها روبه رو هستيم . اين امر وقوع نپيوندند،  ما كماكان با  عدم كارايي آن
نبايد تحت هيچ شرايطي به اين معنا فهميده شود كه اين مبارزه امري 

فهميده شود كه اين غيرضروي و بي فايده است بلكه بايد به اين معنا 
كند و نبايد از ابعاد و ي طبقاتي ايفا ميمبارزه اثرات محدودي در مبارزه

  ي اثر گذاري آن درك آرماني داشته باشيم. دامنه
به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  آرش:

ي ديگر هايابي كارگران و جنبشتواند به تشكلبراي افزايش دستمزد مي
  ؟اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل

  
واقعيت اين است كه يك  مسير عام و فراگير براي  حشمت محسني:

تواند از متن پيكار سازمانيابي كارگران وجود ندارد . مبارزه براي تشكل مي
براي افزايش دستمزد شعله بر كشد. و گاه ممكن است  از طريق نبرد براي 

يابي كارگري دست يافت. اين امر به مقطع تاريخي،   به سازمانحق تشكل 
هاي مبارزاتي، به شرايط مشخص پيكار ي طبقاتي، به سنتبه مبارزه

طبقاتي بستگي دارد..   مثال در فرانسه و آلمان حق تشكل از مبارزه 
- هاي غيرقانوني به دست آمد چرا كه اين حق مورد پذيرش دولتاتحاديه

-ود. حق تشكل نه نقطه عزيمت بلكه نتيجه اين پيكار بود. آنهاي حاكم نب
ها بعد از عبور از ميان آتش و خون حق تشكل را به دست آوردند و آن را 
-نهادي كردند. ديالكتيك مبارزه براي تشكل و نهادي كردن آن البته جاده

اي نيست به ميزاني كه در سطح واقعيت براي تشكل مبارزه ي يك طرفه
اي كه در سطح شود و به درجهنهادي و قانوني كردن آن آسانتر ميشود مي

فرمال و حقوقي اين حق پذيرفته شود امكان گسترس و تثبيت تشكل 
گذارند ي متقابل بر هم اثر ميشود. اين دو در يك رابطهتر فراهم ميبيش

  رسانند.و به يك ديگر سوخت مي
ييم خواست محوري، عام و هم اكنون در كشور ما مساله دستمزد اگر نگو

هاي بي توانيم بگوييم يكي از خواستفراگير طبقه است اما قاطعانه مي
دهد .  از اين رو اين خواست از واسطه و فوري كارگران را تشكيل مي

ظرفيت و اين پتانسيل برخوردار است كه به محل اجماع كارگران تبديل 
  تشكل سراسري فراهم آورد.شود و از اين طريق بستر مناسبي براي برپايى 

آرش: در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي بخش اعظم نيروي كار را 
تشكيل ميدهند و غالبا از شمول قانون كار خارج هستند، مبارزه براي 

هاي بايد هاي كارگري مستقل، از چه راهافزايش دستمزد و ايجاد تشكل
  پيش برود؟

قانوني كه در پيوند با ارتش حشمت محسني: واقعيت اين است همان 
ي بخش ذخيره بيكاران با بخش شاغل حاكم است به نحوي بر رابطه

مشمول قانون كار با كساني كه از دايره شمول آن خارج اند صادق است. 
هر چه شرايط كارگران خارج از شمول كار بدتر باشد قدرت چانه زني 

هاي ف بين بخششود. بنابراين شكابخش مشمول قانون كار تضعيف مي
-مختلف طبقه به معناي تضعيف شرايط عمومي كل كارگران به شمار مي

تواند در اين وضعيت تاثيرات ها ميرود. معهذا  قدرت رزمندگي اتحاديه
به اين نكات  "مزد، بها، سود"ى معيني برجاي نهاد. مثال ماركس در رساله

سطح مزدها و يا به طور  ها قطعا برگويد اتحاديهاشارات جالبي دارد. او مي
عمومي بر طول و شدت روز كار يا شرايط كار تاثير دارند، اما توانايي و 

ها به شرايط اقتصادي وابسته است و به خصوص به ى تاثيرات آنمحدوده
ها زني اتحاديهشرايط بازار كار. وقتي تقاصا براى كار باالست، موقعيت چانه

تر وحشت ت از دست دادن كارشان كمتر است، چون كارگران از بابقوي
-ها با كارگران جديد با مشكالت بيشگزيني آندارند و كارفرمايان در جاي

رو هستند؛ بر عكس وقتي تقاصا براى كار پايين است، قدرت -به- تري رو
-تر است؛ چون كارگراني كه كار خود را از دست ميزني نسبتا ضعيفچاني

رو هستند و كارفرمايان به -به-شكل رودهند در يافتن كار جديد با م
كنند. از اين رو هر چه ارتش ذخيره كار سهولت كارگران تازه پيدا مي

تر اند؛ گرچه اين شان ناتوانيابي به اهدافها در دستتر باشد، اتحاديهوسيع
رابطه، صرفا يك رابطه مكانيكي نيست. چون يك سازمان رزمنده و آگاه در 

  كننده بيكاري بسيار تواناتر عمل كند.ضعيفمقابله با اثرات ت
شوند و در اما مساله كليدي اين است كارگراني كه مشمول قانون كار نمي

هاي كوچك مشغول به كارند، اين امر برپايي هر نوع تشكل در محل كارگاه
سازد. از اين رو اتحاديه در محله يا به قول آصف بيات كار را بي معنا مي

دهي بر مبناي محيط زندگي راه اصلي است ي يعني سازماناتحاديه خيابان
هايى، در تواند اوال به تشكل بيانجامد و ثانيا با ايجاد چنين تشكلكه مي

  حد خود بر تعيين سطح دستمزد اثر بگذارد. 
تواند هاي مستقل كارگري ميآيا تعيين دستمزد بدون وجود تشكل آرش:

  معنايي داشته باشد؟
  
  

  
  

واقعيت اين است كه تعيين دستمزد به عواملي  ني:حشمت محس
متعددي بستگي دارد كه يكي از آنها تشكل مستقل كارگري است. وقتي 

توان ارتش ذخيره بيكاران گسترده باشد حتي با وجود تشكل كارگري نمي
گويد كه به راحتي در تعيين دستمزد نقش قاطعي ايفا كرد. ماركس مي

تاثيرگزاري بر سطح دستمزد وابسته به شرايط ها براي توانايي اتحاديه
تر ها ضعيفزني آناقتصادي است: وقتي كه بيكاري باال است قدرت چانه

گويد است نسبت به زماني كه بيكاري كم است. او در كتاب سرمايه مي
كند. اما اي بر تغيير مزدها اعمال ميي كار تاثير قابل مالحظهارتش ذخيره

تر است و به عامل ي بين اين دو متغير ظريفرابطه "مزد، بها، سود"در 
ارزش نيروي كار به عرضه و "گويد:كند آنجا  كه  ميديگري هم اشاره مي

   "تقاضا بستگي دارد.
توانند اقداماتي را به نفع خود با اين وجود كارگران با داشتن تشكل مى

  صورت دهند. اين اقدامات را ماركس چنين فهرست كرده است:
توانند با درخواست مزد روند، كارگران ميها باال ميهنگامي كه قيمت - لفا

  تر از سطح زندگي خود دفاع كنند؛، بيش
توانند با افزايش متناسب ها مييابد آنوقتي بارآوري افزايش مي -ب

  خود را حفظ كنند؛، "نسبي"مزدهاي واقعي موقعيت اجتماعي 
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دهند ار يا شدت آن را افزايش ميداران طول روز كوقتي كه سرمايه -ج
تر مجبور ها را به پرداخت مزد بيشتوانند در مقابل، آنها مياتحاديه
  سازند؛، 

ي ركود مقاومت توانند در مقابل كاهش دستمزد در دورهو سرانجام مي -د
ها به يك معنا مبارزه دفاعي است كه طي آن كارگران كنند. تمام اين

  دهند. واكنش نشان مي "ايهعليه اقدام قبلي سرم"
اي از فعاالن كارگري در باره نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده آرش:
داري(يا كارمزدي) هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايهي اتحاديهرابطه

  مطرح است چيست؟
  

اي من هم از جمله كساني هستم كه از تشكل اتحاديه حشمت محسني:
كنند. در راستاي مبارزه عليه سرمايه پيكار ميكنند. و صد البته دفاع مي

داري آماجي است كه تحت هيچ شرايطي نبايد تعطيل مبارزه عليه سرمايه
شود و به محاق افتد. معهذا  از نظر من دفاع از پيكار عليه سرمايه نبايد 
تحت هيچ شرايطي مبارزه براي اتحاديه كارگري را مردود اعالم كند. 

مدافع لغو كارمزدي اند اين دو را در تقابل با هم قرار  متاسفانه كساني كه
دهند. و بدتر از آن با اتحاديه  به دشمني برميخيزند و بخش قابل مي

كنند. به نظر من توجهي  از فعاليت فكري خود را صرف ضديت با آن مى
مبارزه براي مطالبات اقتصادي تحت هيچ شرايطي نبايد به بهانه مبارزه با 

هاي رفاهي نبايد به بهانه عطيل شود، و يا مبارزه براي خواستسرمايه ت
ي سياسي مردود اعالم شود. اين سطح از مبارزه منطق معيني دارد مبارزه

-داري خود را از پشتوانه تودهكه بدون آن هر مبارزه سياسي يا ضد سرمايه
ه هاي اين سطح از مبارزه است كسازد. بنابراين بر شالودهاي محروم مي

هاي ديگر را بنا كرد . اگر چه اين سطح از مبارزه الزم است توان سطحمي
هاي ديگر مبارزه نيز نياز اما نبايد آن را ته تاريخ تصور كرد؛ ما به سطح

هاي ديگر بدون سطح ريزي سطحداريم. اما بايد توجه داشته باشيم پي
گاه مفهومي اقتصادي بي اثر است.  به عالوه مدافعان لغو كارمزدي دست

داري را مبارزه عليه عجيب و غريبي دارند؛ آنها هر مبارزه در جامعه سرمايه
فهمند. فرقي بين مبارزه تدافعي با مبارزه تهاجمي داري مينظام سرمايه

توانند مبارزه اقتصادي را به كنند در هر لحظه ميقايل نيستند. و فكر مي
ه ربطي به ماركسيسم ندارد و با مبارزه سياسي تبديل كنند. اين منطق البت

تواند اختالل افكار آنارشيستي همخوني دارد. و در پيكار كارگران البته مي
ايجاد كند. از اين رو مبارزه با اين گرايش تا آن جا كه بر اين مواضع چپ 

فشارد امري الزم و براي پيشروي جنبش كارگري اندر قيچي پاي مى
ه با گرايش راست درون چنبش كارگري حياتي است. همان طور كه مبارز

  رود.يك نياز مبرم به شمار مي
ي فعاالن چپ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران را رابطه آرش:

  كنيد؟در حال حاضر چگونه ارزيابي مي
  

توان در سه حوزه مورد به نظر من اين رابطه را مي حشمت محسني:
ارگران، انعكاس اخبار اين مبارزات حمايت از مبارزات ك -1بررسي قرار داد 

-هم -2و جلب پشتيباني جنبش كارگري كشورهاي ديگر از اين مبارزه. 
ي متقابل و گفت و فكري و مراوده با فعاالن كارگري در يك رابطه

هاي جنبش كارگري ساير كشورها براي فعاالن انتقال تحربه -3شنيد.
  كارگري داخل.

ي مثبتي را نشان جنبش خارج كشور كارنامه در پيوند با محور اول بيالن، 
توان گفت تا حد زيادي در اين باره كوشش شده دهد و در مجموع ميمي

است.  در محور دوم و سوم اما كارنامه چپ خارج كشور بيالن موفقي را 
هاي راهگشا پيرامون جنبش كارگري دهد. كار عمقي و ايدهنشان نمي

م  در خارج امري ناياب  و يا كمياب داخل با وجود عدم سركوب مستقي
هاي جنبش كارگري كشورهاي بوده است. جز چند مورد از انتقال تجربه

ديگر چيز قابل عرضه در خارج كشور توليد نشده است. برعكس تا بخواهيم 
گرايانه و تخريبي در خارج كشور صورت گرفته كه جز برخوردهاي فرقه

براي فعاالن داخل دربر نداشته گيري اثرات بسيار مخرب چيزي دندان
بار و حقيري است كه در است. آخرين نمونه از اين دست، انشعاب فاجعه

سازمان ما( راه كارگر) رخ داده. كه جز سردرگمي و بي اعتمادي حاصلي 
  در بر ندارد.

هاي اجتماعي ديگر را چگونه ي جنبش كارگري با جنبشرابطه آرش:
  ها داريد؟اداتي براي تقويت روابط آنكنيد؟ و چه پيشنهارزيابي مي

  
ى هاي اميدبخشي در زمينههم اكنون در ايران بارقه حشمت محسني:

ي شود. كافيست به تجربهها ديده ميكاري و پيوند بين اين جنبشهم
هاي كارگري مراجعه كنيم كه به نحوي عناصر اوليه شوراي همكاري تشكل

رگري در آن فراهم شده بود. اين كاري جنبش دانشجويي با جنبش كاهم
كم فعاالن تجربه متاسفانه گسترش نيافت؛ معهذا نشان داد كه دست

يابند و موانع آن را از كاري با يك ديگر را درميها دارند ضرورت همجنبش
  دارند. پيش پاي خود بر مي

هاي مساعدي وجود دارد. بخش قابل توجه بافت در اين باره البته زمينه 
هاي اجتماعي به كساني تعلق دارد كه خود به نحوي از انحا به جنبش

بندي بين اين توانند در مفصلها مياردوي كار و زحمت تعلق دارند. و آن
توانند در درون هر ها ميها نقش موثري ايفا كنند. به عالوه آنجنبش

ن خواهانه كمك شاياني ارزاني دارند. بدون آجنبش به تقويت گفتمان ترقي
ها را نقض كنند. به عنوان نمونه ي اين جنبشكه چارچوب و محدوده

هاى تالش براي جا انداختن يك روايت از مفهوم ملت مدني در بين جنبش
كاري جنبش كارگري با جنبش ملي فراهم ملي زمينه مساعدي براي هم

سازد. البته بايد توجه داشت كه جنبش كارگري بايد از نفي ستم بر مي
ها قاطعانه دفاع نمايد. هاي جامعه پشتيباني كند و از مبارزات آناليهساير 

كنند اما اين امر ها براي  رفع ستم طبقاتي مبارزه نميهر چند اين جنبش
نبايد تحت هيچ شرايطي منجر به بي توجهي جنبش كارگري در برابر 

ن شود. تنها با دفاع فعال و جا انداختها روا ميستمي شود كه بر آن
توانند با يك ديگر ها ميهاي ترقي خواهانه است كه اين جنبشگفتمان

  پيوند برقرار كنند.
هاي كارگري ايران از ي استقالل جنبش و تشكلدرك شما از مقوله آرش:

داري چيست؟ و به نظر شما جنبش دولت احزاب و نهادهاي سرمايه
تواند روي ي ميكارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختار

  المللي حساب كند؟هاي بينحمايت
  

به نظر من تشكل مستقل كارگري به تشكلي اطالق  حشمت محسني:
شود كه با شركت داوطلبانه، آزادانه و آگاهانه خود كارگران شكل گرفته مي

ي خود هاي تشكيل دهندهباشد. تشكل مستقل، تشكلي است كه به توده
دهد. تشكل مستقل، تشكلي است ا پاسخ ميهدهد و به آنحساب پس مي

ها به كند و اقتدار خود را از اراده آنهاي اعماق تكيه ميكه اساسا به توده
آورد. تشكل مستقل تشكلي است كه ديگران براي كارگران به دست مي
آورند بلكه اين خود كاركران اند كه آن را ايجاد كرده، هدايت و وجود نمي
بخشند. تشكل يا اصال فعاليت آن را معلق يا تداوم ميكنند و رهبري مى

حقوقي  -مستقل تشكلي است كه سازوكار دروني آن آزاد از اتوريته سياسي
كند. تشكل مستقل، اين يا آن دولت است و تنها اراده كارگران را بيان مي

تسمه "دهد و ي كارگران سازمان ميتشكلي است كه كارگران را به مثابه
رود؛ هر هيچ حزب سياسي چه چپ و چه راست به شمار نميي "نقاله

چند كه با فعاليت هيچ حزب سياسي در درون تشكل نيز مخالفتي ندارد. 
كساني در جنبش كارگري يافت  - با وجود تجربه شوروي-متاسفانه هنوز 

پذيرند هاي كارگري از دولت و سرمايه را ميشوند كه استقالل تشكلمي
  پذيرند. زب سياسي خود را نمياما استقالل از ح

گر وحشي نياز حياتي به جنبش كارگري به خاطر وجود يك رژيم سركوب
رسد بدون حمايت جنبش كارگري ساير كشورها دارد و بعيد به نظر مي

ي موفقي عليه جمهوري اسالمي سازمان دهد. ها بتواند مبارزهپشتيباني آن
ما با جنبش كارگري ساير  كاري جنبش كارگري كشوربراي اين امر هم

ي متحد يا عضويت در نهادهاي كارگري تواند در شكل جبههكشورها مي
ها نيانديشد بلكه به سهم خود از المللى باشد و تنها به حمايت آنبين

ها حمايت كند. اين رابطه بايد دو طرفه و با استقالل كامل در مبارزات آن
يطي، مثال به بهانه كمك مالي يا تعيين سياست توام باشد و تحت هيچ شرا
  هر محمل ديگر، استقالل خود را وا ننهد.

*  
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  هاي بهروز فراهاني    پاسخ
  

در باره سطح آگاهي كارگران ايران يادآوري دو سطحي كه   پاسخ اول:
ماركسيسم در اين مورد از هم متمايز ميكند به روشن شدن بحث كمك 

شان ميكند كه كارگران ابتدا ، زير ميكند. ماركس در فقر فلسفه خاطرن
فشار رقابتي كه سرمايه داران در بازار كار به آنان وارد مي كند گرد هم 
ميايند و به مبارزه براي دستمزد و شرايط بهتر كار دست ميزنند . دراين 

تبديل ميشوند. اين آگاهي  "طبقه اي در خود"مرحله انها رفته رفته به 
در طول اين مبارزه گام به گام به تشخيص  است. سپس "تريد يونيوني"

تفاوتهاي طبقاتي ميان خود و ديگر طبقات و مشخصا سرمايه داران دست 
يافته، اهداف سياسي معيني را در برابر خود قرار ميدهند و با به چالش 

تبديل ميشوند .  "طبقه اي براي خود "كشيدن دولت و نظم موجود به  
طبقاتي است كه با دو سطح كيفيتا در هردو سطح، سخن از آگاهي 

متفاوت از همديگر تمييز داده ميشوند. با تكيه بر چنين تعريفي از آنجا 
كه در همه جا ما با مبارزات كارگران ايران براي دستمزد و شريط كار و 
مبارزه براي تعطيل نشدن واحد هاي توليدي روبرو هستيم و بويژه با 

الت مستقل كارگري از جانب بخش تالشهاي آگاهانه براي تشكيل تشك
مهمي از كارگران ايران روبرو هستيم كه تا  به حال نيز با تشكيل ،يا 
احياي ، دو اتحاديه واحد و نيشكر هفت تپه و نيز اتحاديه آزاد كارگران به 
موفقيت هاي نسبي دست يافته واگر فشار طاقت فرساي رژيم پليسي 

هها اتحاديه ديگر روبرو ميشديم ، با جمهوري اسالمي ايران نبود قطعا با د
طبقه "قاطيعت ميشود گفت كه كارگران ايران در حال تبديل شدن به 

هستند و از اين نظر در حال كسب آگاهي طبقاتي هستند .  "اي در خود
اما  از آنجا كه اين تالشها با قدامات سياسي اگاهانه توام نبوده، حالت 

اتحاديه اي به مفهوم تريد يونيوني آن  دفاعي و عمدتا (اگر نه تنها) شكل
به خود گرفته است ، ما با سطح اول اگاهي طبقاتي دربين كارگران ايران 

 روبرو هستيم.
از انجا كه در رزيم ديني حاكم برايران حتي نحوه لباس پوشيدن هم  

ميتواند شكل اعتراض سياسي به خود بگيرد و يا با برخورد رزيم به يك 
ديل بشود ، هيچ ديوار چيني بين اين دو سطح آگاهي در اقدام سياسي تب

ايران وجود ندارد و اقدامات دفاعي كارگران با سرعت بيشتري ازانچه در 
يك رزيم سرمايه داري عادي معمول است ميتوانند به مبارزه در سطح 

طبقاتي دست  –سياسي كشانده شده و با سرعت زياد به آگاهي سياسي 
گفته نماند كه هم اكنون ،به نقد، بخش فعال جنبش پيدا كنند. البته نا

حق تشكيل سازمانهاي مستقل  "كارگري ايران به دليل طرح شعار 
و عدم تطابق اين حق با قوانين موجود ايران اسالمي كه اجازه  "كارگري 

شوراي "هيچ تشكل غير اسالمي به كارگران را نداده و تنها دو شكل 
رسميت ميشناسد ، اين مبارزه براي تشكيل  و خانه كارگر را به "اسالمي

نهادهاي مستقل كارگري يك اقدام طبقاتي و در نتيجه سياسي است چرا 

كه تحقق آن مستلزم تغيير قانون موجود بوده و اين به خودي خود يك 
اقدام سراسري سياسي است . بنابراين مشاهده ميشود كه در شرا يط 

تحاديه اي ميزنند به علت وجود يك ايران كارگراني كه دست به مبارزه ا
دولت توتاليتر مذهبي و قوانين قرون وسطائي آن  خواه نا خواه با سرعت 

مذهبي رزيم جمهوري اسالمي  –به تضاد موجود ميان خود ونظم طبقاتي 
كسب برخورد كرده و وارد ميدان اقدام سياسي ميشوند . اما اين با 

ته و صرفا يك شكل ابتدائي از در سطح باالتر تفاوت داش آگاهي سياسي
آگاهي سياسي است كه لزوما به سطح آگاهي طبقاتي سوسياليستي ارتقا 
پيدا نميكند. پوشش مذهبي رژيم سرمايه داري از يك طرف به سياسي 
شدن اقدامات مبارزاتي در همه جنبه هاي مبارزه اجتماعي سرعت 

اين رژيم  ميبخشد اما از طرف ديگر همين پوشش اين واقعيت را كه
مذهبي در عين حال يك رژيم سرمايه داري هار( آنهم از نوع نئوليبرال) 
آن است  به نوعي پنهان كرده و ميتواند اين توهم را ايجاد كند كه گويا 
اگر اين رژيم جنبه مذهبي خود را از دست بدهد و تبديل به يك رژيم 

ضع زندگي سرمايه داري بشود اين ميتواند به خودي خود در و "عادي"
كارگران ايران بهبود ايجاد كند. اين توهمي است كه بخش غير 
سوسياليست جنبش كارگري به آن اعتقاد داشته و با اشاعه آن در برابر 
ارتقا آكاهي طبقاتي كارگران ايران به آگاهي سوسياليستي مانع ايجاد 
ميكند . توجه به اين ويژگي دوگانه در تربيت سياسي كارگران جوان 

  ارز از اهميت فوقالعاده اي برخوردار است . مب
به اين ترتيب از نظر من كارگران ايران با سرعت در حال كسب آگاهي 

و ميتوانند با گامهاي سريع هستند طبقاتي و تبديل به طبقه اي در خود 
  به سطح باالتر آگاهي طبقاتي سوسياليستي دست پيدا كنند.

  
گفته شد به نظر من جستجوي  با توجه به آنچه در باال پاسخ دوم:

براي تشكل يابي طبقه كارگر ايران تنها با  "پيشنهاد عملي و ملموس"
رجوع به جنبش در حال جريان كارگري ممكن است . مبارزه براي تشكيل 
تشكلهاي مستقل كارگري، كه در شرايط كنوني بر بستر مبارزه براي 

شرايط كار جريان دستمزد ، پرداخت دستمزدهاي عقب ما نده و بهبود 
دارد، محور اصلي تشكل يابي كارگران ايران است . تشخيص اين مسئله نه 
از كتابهاي تئوريك بلكه از مشاهده مبارزه جاري كارگران يه دست ميايد. 
پيشبرد اين مبارزه عمدتا شكل مبارزه براي ايجاد اتحاديه هاي كارگري را 

گاهي خوانائي دارد. براي به خود گرفته است كه كامال با سطح موجود آ
رسيدن به هدف ايجاد تشكل كارگري شركت فعال در مبارزه براي دستمزد 
در كارخانه يا واحد توليدي اصلي ترين شرط است . تشكل كارگري ، چه 
اتحاديه چه اشكال ديگر چون كميته يا كميسيون كارگري نه از طريق 

مره كارگران هر  موعظه ضرورت آن بلكه از طريق شركت در زندگي روز
واحد توليدي و از اين طريق نشان دادن ضرورت متشكل شدن براي موثرتر 
شدن مبارزه كارگران ممكن است . از اين رو توصيه من تنها ميتواند 
شركت هر چه فعالتر در اين مبارزات جاري ( دستمزد، پرداخت به موقع 

ا و نمايندگان    آن حقوق و مزايا ، بهبود شرايط كار ، كنترل رفتار كارفرم
  و نظائر آن)  است .

تشكيل هر چه منظم تر مجامع عمومي به منظور تبادل نظر جمعي و  
انتخاب نماينده براي مذاكره با كارفرما يا دولت ،به تجربه همه كشورها، 
يكي از موثرترين ابزار ايجاد همبستگي كارگري و حركت در جهت ايجاد 

اي توليدي و محلهاي كار است . بويژه كه تشكل پايدار كارگري در واحده
پايه ريزي سنت برگزاري مجامع كارگري حتي بعد از تشكيل نهاد پايدار 
كارگري اهرم موثري براي مبارزه با بوروكراتيزه شدن اين نهاد بدست 
ميدهد و باعث برقراري نوعي كنترل دائمي بر نمايندگان اتحاديه ها 

شدن كارخانه وجود دارد حركت براي ميشود. در شرايطي كه خطر بسته 
به دست گرفتن كنترل كارخانه از جانب كارگران و ساير كاركنان  كامال 
قابل توجيه بوده ودرصد باالئي از همبستگي را موجب ميشود كه حتي اگر 
با موفقيت هم روبرو نشود در حافظه طبقاتي كارگران باقي ميماند و در 

ايد.  تعيين تكليف با شكل مشخصي كه اين دوره هاي ديگر ميتواند به كار 
نهاد پايدار ميتواند به خود بگيرد تنها با بررسي مشخص هر واحد توليدي 
ميسر است اما با توجه با تجارب اخير جنبش كارگري ،گرايش عمومي به 
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برپائي اتحاديه كارگري معطوف است و به اين لحاظ تالشهاي فعاالن 
  است . كارگري نيز متميل به آن شد ه

  
صحبت از گرايش دريك جنبش كارگري در درجه اول عمدتا   پاسخ سوم:

تنها محدود به فعاالن آن جنبش است ، بويزه در ايران با توجه به سطح 
فعلي جنبش و اطالعات موجود ، بحث ما تنها ميتواند محدود به فعاالن 

يش از آن و كارگري باشد . با توجه به سابقه دوران انقالب ، تجربه هاي   پ
نيز تاثر پذيري پر قدرت جنبش كارگري ايران از كشورهاي ديگر ، به نظر 
من حتي در اين سطح از جنبش كارگري نيز ما آشكارا با گرايشات 
مختلفي در سطح جنبش روبرو هستيم كه كمابيش داراي انسجام نظري 

نجا بوده و تاثير انها در جنبش به وضوح احساس ميشود. طبيعتا من در اي
رژيم ساخته و باند سياهي حرف نميزنم و توجه من معطوف  "گرايش"از 

  به آن گرايشاتي است كه مستقيما به رژيم وابسته نيستند.
به نظر من حتي در اين سطح نازل از سازماندهي در ميان طبقه كارگر 

  ايران ما به نقد با چند گرايش بزرگ روبرو هستيم :
را محدود به رعايت مطلق چارچوب قانون  يك گرايش كه هر نوع فعاليتي 

موجود و در نتيجه معطوف به اجازه دولت براي هر نوع فعاليت ميكند . 
مي توان  "هيئت موسس اتحاديه ها"نمونه تيپيك اين گرايش را در 

مشاهده كرد. به نظر اين گرايش تنها با كسب مجوز از مقامات دولتي  
و به هيچ طريقي نبايد از پائين چيزي  ميتوان آغاز به كار اتحاديه اي كرد

نيست ! اينها  "آنارشيسم "را به دولت تحميل كرد چرا كه اين چيزي جز 
نماينده يك گرايش افراطي در طيف علني گرائي هستند . اين گرايش 

 "رژيم ضد امپرياليستي "نتيجه مستقيم تفكر حزب توده در رابطه با 
دولت حاكم دارد. از  "عايت حالر"جمهوري اسالمي است كه اعتقاد به 

است بلكه دست يازيدن به  "مجاز "كار علني فقطنظر اين گرايش نه تنها 
اين كار علني هم تنها با كسب مجوز از دولت ميسر است و هر تالش 

است.  اين گرايش محافظه كارترين گرايش طبيعي  "ماجراجوئي"ديگري
  موجود در توده هاي كارگران را بيان ميكند.

رايش ديگر ضمن اعتقاد به محدود كردن كار به فعاليت علني منتظر گ
گرفتن اجازه نشده و خود با كار در توده كارگران به تشكيل آن اقدام 
ميكند . بازگشائي سنديكاي شركت واحد دقيقا در چنين چارچوبي و به 
دنبال كار آگاهگرانه در ميان كارگران صورت گرفت. در ميان رهبران اين 

كا البته گرايشات متفاوتي را ميتوان مشاهده كرد كه از محدود كردن سندي
معروف شده تا گرايش ضد  "سه جانبه گرائي "چارچوب كار به آنچه به 

سرمايه داري را در بر ميگيرد. در مجموع اين گرايش عمدتا به كار اصالح 
گرايانه و محدود به اقدامات صنفي معتقد است . گرايش موسوم به 

گرايش غالب ، و نه تنها گرايش ،در اين طيف  "ش سنديكاليستيگراي"
است. در اينجا تذكر دهم كه هدف من دراين قسمت البته بررسي انتقادي 
  اين نظرات نبوده و تنها به اين محدود ميشود كه وجود آنها را گوشزد كنم.

گرايش ديگر ضمن تالش براي ايجاد تشكالت مستقل كارگري به كار 
سرمايه داري در ميان كارگران معتقد است و طبيعتا از  پرقدرت ضد

چارچوب سنديكاليستي فراتر ميرود . اين گرايش تاكنون تاثير مثبت قابل 
توجهي در ميان فعاالن كارگري داشته و ضمن كار علني توده اي از 
تبليغات براي باال بردن آگاهي طبقاتي كارگران و افشاي نظام سرمايه داري 

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي "د . به نظر من ابائي ندار
را ميبايست در اين طيف قرار داد كه پايه جدي در  "مستقل كار گري 

ميان كارگران فعال ايران دارد. عالوه بر اين كميته ، گروه ها و محافل 
كارگري سوسياليستي را نيز كه به كار محفلي در ميان كارگران جوان 

  د نيز در اين طيف قرار دارند.همت ميورزن
گرايش ديگري كه در طيف فعاالن ضد سرمايه داري وجود دارد اصوال 
اعتقادي به شكلهاي سنتي جنبش جهاني كارگري نداشته و مستقيما 
براندازي نظام دستمزدي را نشانه ميگيرد . اين گرايش به آموزه هاي آنتون 

لشويكي نزديك است. دقيقا پانه كوك و گرايشات سوسيليسم شورائي غير ب
به خاطر عدم اعتقاد به لزوم تشكيل نهادهاي اتحاديه اي كارگري ،اين 
گرايش در جريان سازمانيابي امروزه كارگران ايران عمال نقش بازي نميكند 
اما آن را ميبايست به مثابه يك گرايش موجود در ميان بخشي از فعاالن 

  كارگري در نظر گرفت .

ن ليست را ادامه داد اما به گمان من گرايشات عمده طبعا ميتوان اي
همانهاست كه در باال شمردم . وجود اين گرايشات متنوع در جنبش 
كارگري ايران هم طبيعي است ،چرا كه اين گرايشات را تقريبا در همه 
كشورهاي سرمايه داري ميتوان ديد، و هم متناسب با سطح كنوني جنبش 

ز غلبه اين يا ان گرايش در ميان فعاالن كارگري ماست كه نميتوان ا
  كارگري صحبت كرد.

  
همانطور كه در قسمت اول اشاره كردم آگاهي طبقاتي و  پاسخ چهارم:

مبارزه صنفي كارگري در هم اميخته اند . اساسا وجز در شرايط انقالبي 
،اصلي ترين مجرائي كه باعث رشد آگاهي طبقاتي كارگران ميشود مبارزه 

اديه اي است. بررسي دقيق انقالب بزرگ اكتبر نشان ميدهد اتح –صنفي 
كه حتي در فاصله فوريه تا اكتبر نيز بلشويكها با شركت در مبارزه 
اقتصادي كارگران در محل كار و كارخانه هاي روسيه بود كه رهبري 
جنبش سياسي را به دست گرفته و با غلبه خرده بورزوازي در جنبش 

هر چه در اهميت مبارزه اقتصادي و مطالباتي شورائي  مبارزه كردند. 
 "طبقه اي براي خود"كارگران در كسب آگاهي طبقاتي و تبديل شدن به 

گفته شود باز هم كم است . كارگران در درجه اول تنها و تنها در اين 
مبارزه است كه از ساير شهروندان كشور متمايز ميشوند  ، تنها در طي 

 مبارزه مشترك ضد استبدادي ، است كه صف مبارزه مطالباتي ، ونه مثال
خواسته هاي كارگران  از ساير اقشار و طبقات جدا ميشود . آگاهي طبقاتي 
كارگران نيز، در شرايط عادي جامعه سرمايه داري، در بستر مبارزه صنفي 

اتحاديه اي شكل ميگيرد. نظرات ماركس در انترنايسونال اول  -مطالباتي –
صريح، شفاف و تفسير ناپذيرند. نظراتي كه نه او و نه  در اين مورد بسيار

انگلس يا لنين هرگز مورد نقد يا بازبيني انتقادي قرار ندادند. بر اسا س اين 
نظرات كارگران براي شركت در مبارزه صنفي احتياج به هيچ آگاهي از 
پيش كسب شده اي ندارند ، بر عكس در طي اين مبارزه است كه جوانه 

اعتصاب را "طبقاتي بسته ميشود. اين تصادفي نيست كه  هاي آگاهي
خوانده اند. اما هر چه آگاهي عمومي طبقاتي كارگران  "مدرسه انقالب 

صنفي كارگران در تغيير توازن قواي -باالتر باشد نتايج مبارزه اقتصادي
طبقاتي در سطح جامعه موثرتر است. مبارزه صنفي و آگاهي طبقاتي با 

ه خطي نداشته بلكه داراي يك رابطه كامال ديالكتيكي و همديگر يك رابط
  هستند. "تاثيرمتقبل"
   

ساختار قدرت سياسي مذهبي رزيم جمهوري اسالمي ايران  پاسخ پنجم:
چنان است كه به راحتي ميتوان اين رژيم را در مقوله دولتهاي توتاليتر 

ن پتانسيل قرار داد. بدين لحاظ هر حركت مبارزاتي در اين رزيم داراي اي
هست كه به سرعت و تقريبا بطور بالواسطه به يك اعتراض سياسي تبديل 
شده و با واكنش خشن دستگاههاي سركوب روبرو بشود . به دين لحاظ 

مبارزه صنفي ، مثل هر مبارزه ديگري ، ميتواند بسيار باال باشد .  "هزينه"
كتي به معنائي ندارد و هر حر "درجه بندي جرم "در يك رژيم مطلقه

راحتي و به شيوه اي دلبخواهي قابل تفسير است. وقتي اين توتاليتاريسم با 
مذهب ادغام ميشود و اساس قانون بنيان الهي هم پيدا ميكند اوضاع با ز 

 "خاطي"هم دشوار تر است . در ايران اسالمي براي پخش اعالميه ميتوان 
براي دزدي يك دانسته و به جوخه اعدام سپرد و  "مفسد في االرض"را 

سنكگ دست قطع كرد. در چنين شرايطي دعوت به اقدام اعتراضي با 
احتياط هر چه تمامتر صورت ميگيرد و تقريبا هميشه مبارزه از پائين ترين 
و خفيف ترين اشكال آغاز ميگردد. طبقه كارگر ايران هم از اين قاعده 

بر دفاتر مستثنا نيست . چاره چوئي از مقامات دولتي ، تحصن در برا
فرمانداري و نظائر آن در مواردي كه درگيري صنفي با يك كارفرما با ال 

اولين چيزي است كه  "احتياط  "ميگيرد خود به خوبي نشان ميدهند كه
به آن فكر ميشود. اين مسئله طبعا در كند كردن روند پيشرفت مبارزه 

ر بگيرد. به قول تاثير ميگذارد و اين امر بايد مورد توجه فعاالن كارگري قرا
معروف در ايران پليسي تا كارد به استخوان مردم نرسد آنها زبان به 
اعتراض باز نميكنند . طبقه كارگر نيز از اين روحيه بري نيست و به همين 
دليل هم هست كه گاه به عدم پرداخت حقوق ماهانه تا چند ماه اعتراضي 

و چه خصوصي ، اعتماد نميشود و به وعده وعيد هاي كار فرما، چه دولتي 
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ميشود و تنها وقتي كار به فقر مطلق ميرسد است كه حركت اعتراضي آغاز 
  ميشود. 

نتيجه ديگر شرايط سركوب مطلقه اي كه در ايران حاكم است اين است 
كه هيچ حركت سياسي در محيط كارگري نميتواند علني باشد. تشكيل 

رگر قانون عمومي هسته هاي مخفي براي كار سياسي در محيط هاي كا
است . مخفي بودن كار سياسي در شرايطي كه حركت صنفي در ميان توده 
كارگران اساسا علني هست قاعده كار فعاالن سوسياليستي در ميان 
كارگران ايران است . آن كسي كه فكر ميكند ميشود در رژيم جمهوري 

گرفته  اسالمي در ميان كارگران كار سياسي علني كرد ، آدرس را اشتباه
اتحاديه اي  –است. به همين خاطر لزوم  كار و همراهي در مبارزات صنفي 

توده كارگران باز هم از اهميت بيشتري بر خوردار ميشود .  حلقه اتصالي 
اين دو سطح از مبارزه در مرحله كنوني مبارزات كارگران ايران مبارزه براي 

تجربيات كارگران تشكيل نهاد هاي مستقل كارگري است .درس آموزي از 
در كشورهاي ديگر در مورد تلفيق كار علني و مخفي بايد در دستور كار 

  فعاالن سوسياليست و كمونيست ايران  قرار بگيرد.
  

  
  

پاسخ من اين است كه هر دو و توامان. بدون مبارزه براي  پاسخ ششم:
ه دستمزد و شرايط كار ، كه متاسفانه به علت شرايط استثمار وحشتناكي ك

بر ايران حاكم است، بيشتر شكل مبارزه براي پرداخت به موقع حقوق را 
ميگيرد، امكان تبليغات براي حق تشكل مستقل عمال وجود ندارد. نبايد از 
تكرار اين قانون مبارزه طبقاتي كارگري در ميان فعاالن كارگري خسته شد 

رگران غفلت كه : حتي در شرايط انقالبي نيز نبايد از مبارزه اقتصادي كا
كرد و اينكه تنها در چارچوب محيط كار و توليد است كه كارگران خود را 
به مثابه يك طبقه از ديگر طبقات متمايز احساس ميكنند و بيشترين 
آمادگي را براي پذيرفتن دانش سوسياليستي دارند. جدا كردن مبارزه 

ايران بي اقتصادي و مبارزه براي ايجاد تشكالت كارگري در شريط كنوني 
طبقاتي در ميان  –معناست . بويژه در شرايطي كه جوپليسي كار سياسي 

كارگران را به غايت دشوار ميكند. امروز خواسته حق تشكل مستقل به 
درستي خواسته محوري مرحله فعلي جنبش كارگري ايران است ، مبارزه 

ته و براي اين خواسته در همه جا در دستور كار فعاالن كارگري قرار گرف
هر كس با درك خود به ان پرداخته و مي پردازد اما بسيج و اقناع توده 
كارگران تنها در بطن مبارزه اقتصادي و مطالباتي خود آنها صورت ميگيرد 
. شركت براي سازماندهي موثر اين مبارزه كارگران خود به طور طبيعي 

يكند. از مسئله تشكل و لزوم سازمانيابي كارگران را براي آنان مطرح م
طرف ديگر هر چه درجه تشكل كارگران باالتر باشد طبعا مبارزه براي 
مطالبات اقتصادي آنان به شيوه موثر تري به پيش ميرود. در اين مورد 

  قائل شدن تقدم و تاخر بي معناست.
   

اين يك مشكل جدي در راه تشكل كارگران ايران است.   پاسخ هفتم:
نشان ميدهد كه سازماندهي كارگران در تاريخ جنبش كارگري در همه جا 

واحدهاي توليدي كوچك به علت كوچك بودن قدرت عددي كارگران ، كه 
پايه و اساس قدرت طبقاتي كارگران را تشكيل ميدهد ، بسيار دشوار تر از 
واحدهاي بزرگ بوده و قدرت سركوب كارفرما باالتر. حتي در كشور هاي 

ران به لطف دهها سال مبارزه موفق به پيشرفته سرمايه داري نيز كه كارگ
تصويب قوانين مثبتي در باره حق تشكل كارگري شده اند معضل مهميبر 
سر راه سازماندهي كارگران در بخش خصوصي و بويژه واحد هاي كوچك 
وجود دارد، ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست .  . همه ميدانيم كه در 

طبقاتي در ايران، هر كارگري كه براي شرايط فعلي از توازن قواي منفي 

سازماندهي در اين كارگاهها اقدام كند بالفاصله اخراج ميشود. به نظر من 
ز طريق ايجاد اتحاديه هاي سراسري در رشته هاي مختلف اعمدتا 

است كه  صنعت و توليد و از طريق تصويب قوانين عمومي و اجباري
را در ايران حل كرد و از ميتوان مشكل سازماندهي در واحدهاي كوچك 

اين رو عمدتا با سازماندهي  در واحدهاي متوسط و بزرگ است كه ميتوان 
امر تشكل را به پيش برد . با اتكا به اتحاديه هاي بزرگ و شاخه اي و از 
طريق تبليغ و بسيج با اتكا به آنها ست كه ميتوان به سازماندهي كارگران 

دست زد . براي مبارزه براي دستمزد در سطح واحدهاي توليدي چند نفره 
  نيز تالش براي تصويب حداقل دستمزد و الزام كارفرماهاي اين كارگاه ها 

به رعايت آن اهرم مناسبي است كه در عين تالش براي بسيج كارگران  
اين كارگاهها براي پيوستن به شعبات اتحاديه هاي بزرگتر ميبايد در نظر 

  گرفته شود.
  

ن حداقل دستمزد بدون وجود تشكلهاي مستقل تعيي پاسخ هشتم:
كارگري يعني معامله دولت سرمايه دار با كارفرمايان براي تشديد هر چه 
بيشتر نرخ استثمار از طريق هر چه بيشتر دستمزد. تا زماني كه كارگران 
صاحب تشكيالت مستقل خود نبوده ودر مذاكره با كارفرمايان صداي 

، حداقل دستمزد هر چه بيشتر به حد پائيني مستقل خود را نداشته باشند 
آن يعني حداقل الزم براي بقاي نسل كارگر (ماركس) نزديك ميشود مگر 
آنكه به علت شرايط ويزه و ملتهب سياسي دولت براي كاهش فشار سياسي 
راسا تصميم به اعطاي افزايش حقوق بگيرد . از اين زاويه مبارزه براي ايجاد 

ن حال مبارزه براي باال بردن حقوق حداقل هم تشكلهاي مستقل در عي
هست و يكبار ديگر بهم آميختگي اين دو سطح مبارزه با يكديگر خود را 

  تحميل ميكند.
  

با توجه به نكاتي كه در باال من مطرح كردم جواب من روشن  پاسخ نهم:
است : نظر طرفداران لغو كار مزدي در باره اتحاديه هاي كارگري نواختن 

از سر گشاد آن است . بدون مبارزه تريد يونيوني و حركت براي شيپور 
تشكل كارگران در بطن اين حركت حرفي از حركت براي سازماندهي 
كارگران براي بر اندازي سرمايه داري نميتوان زد. بشريت سرمايه دار هنوز 
بستر ديگري براي سازماندهي كارگران جز مبارزات اتحاديه اي يا دقيقتر 

ي كارگران براي متشكل كردن  آنان فراهم نكرده و نميتواند بكند .  مطالبات
حذف مبارزه تريديونيوني طبقه كارگر يعني حذف سطح تحتاني آگاهي 

) و اين يعني حذف پايه و اساس كار طبقاتي در "طبقه در خود"طبقاتي (
به  "مستقيما"راه سرنگوني نظام سرمايه داري. اين دوستان در صددند كه 

نظام سرمايه داري نقب بزنند ، اما چنين راه ميان بري در عالم  قلب
  واقعيت وجود ندارد. 

  
تا آنجا كه به رابطه  انجمن هاي متعدد همبستگي با كارگران  پاسخ دهم:

كشور ، در پاسخ به نياز انعكاس صداي مستقل  10ايران كه در بيش از 
مربوط ميشود ، به جنبش كارگري ايران در خارج از كشور بوجود آمدند 

نظرمن  رابطه فعاالن جنبش كارگري در داخل و خارج از كشور امروز 
عموما بر پايه درستي بنا شده و اين انجمنها  به نقش خود به مثابه پشت 

جبهه جنبش كارگري اگاه بوده و در اين راه تالشهاي مفيدي را انجام  
كه بگذريم ،هيچ كدام داده و ميدهند .در مجموع ، از يكي دو مورد منفرد 

از اين انجمنها ، ضمن اينكه اعضاي آنها داراي  نظرات مستقل ، متنوع و 
 "گاها انتقادي نسبت به اين يا ان گرايش كارگري داخل هستند ، خود را

جنبش كارگري داخل ندانسته و به سهم خود براي ايجاد يك  "ولي 
اد رابطه گسترده اي حمايت جدي و موثر در خارج از كشور ميكوشند . ايج

كه امروز ميان بخش فعال جنبش كارگري و اتحاديه هاي بزرگ كارگري 
كشورهاي اروپائي و امريكاي شمالي بوجود آمده و از دستاورد هاي غير 
قابل انكار جنبش كارگري ايران است ، بدون فعاليت اين پشت جبهه به 

من در اينجا اين خوبي ممكن نميشد. در مورد سازمانها و احزاب چپ 
  نظري نميدهم چو ن اين حديثي است مفصل.  

  
واقعيت اينست كه به جز( تا حدودي) با جنبش دانشجوئي  پاسخ يازدهم:

، جنبش كارگري رابطه اي منظم با ديگر بخشهاي جنبش عمومي و 
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اجتماعي ايران ندارد و اين تا حدود زيادي طبيعي است چرا كه نبايد 
سه سال است كه جنبش كارگري به پانسمان فراموش كرد كه تازه دو 

زخمهاي خود پرداخته ، جاني تازه گرفته است و هنوز به ان درجه از 
سازماندهي كه به او اجازه بدهد تا وارد ديالوگ منظم با اين بخشها بشود 
نرسيده است . نزديكترين متحد اين جنبش ، جنبش پيشتاز دانشجوئي 

سوسياليست و آگاهي درست انان از  است كه به بركت وجود دانشجويان
نقش تعيين كننده جنبش كارگري در جامعه سرمايه داري ايران تالشهاي 

 مستمري براي پيوند با جنبش كارگري را سازمان داده اند .
اين يك كمبود جدي است و فعاالن سوسياليست جنبش كارگري بايد  

گرجنبش همواره در جهت پيوند زدن جنبش كارگري با بخشهاي دي
عمومي ضد استبدادي مردم ايران تالش كنند . به عنوان مثال بايد براي 
نزديك كردن زنان فعال كارگر با فعاالن جنبش زنان اقدامات جدي صورت 
بگيرد چرا كه ويژگي جنبش زنان درشرايط جامعه مردساالرانه ايران با يك 

ر وارد ميكند كه دولت ضد زن استثمار دوگانه كم سابقه اي را به زنان كارگ
لزوم همكاري آنان با جنبش مستقل زنان را دو چندان ميكند . برگزاري 

مارس و اول ماه مه ميتواند در نزديك  8آكسيون هاي مشترك به مناسبت 
كردن فعاالن اين دو جنبش مفيد باشد. من به خودم اجازه نميدهم كه 

ن دست نظر بيش از اين نظرات كلي راجع به تاكتيكهاي مشخصي از اي
بدهم. دست اندركاران اين جنبشها بهتر از هركسي  اين مشكالت را 

  ميشناسند و صالحيت راه چاره جوئي دارند.
   

درك من از استقالل جنبش و تشكلهاي كارگري دركي  پاسخ دوازدهم:
است . به نظر من اين تشكالت كارگري هرگز  "استقالل مطلق "تقريبا 
يا دولتي باشند. حتي دولت انقالبي يا به هيچ حزب  وابسته نبايد

سوسياليستي! تجربه جنبش كارگري روسيه ، چه در قبل يا بعد از انقالب 
اكتبر ، نشان داد كه نهادهاي كارگري بايد استقالل خود را حفظ كنند تا 
بتوانند از منافع ويزه طبقه كارگر در برابر تعرضاتي كه به كارگران ، به 

يگيرد دفاع كنند و به مثابه سپري در برابر عناوين مختلف صورت م
بوروكراسي هاي مختلف عمل كنند . تجربه انقالب بهمن و تكه تكه شدن 

 "اتحاد طبقاتي كارگران توسط فرقه هاي كمونيستي كه هر يك با ايجاد 
به فلج كردن  اقدامات مشترك كمك كرده  وبه روحيه "كارگران هوادار ...

ضربات مهلكي وارد كردند هنوز در حاقظه  همبستگي طبقاتي كارگران
مبارزاتي كساني در اين دوره حضور داشتند تازه مانده است . ديگر از 

 شوراهاي اسالمي و خانه كارگر حرفي نميزنيم كه آفتاب آمد دليل افتاب !
با اين چنين ديدي روشن است كه به طريق اولي هرگز و در هيچ شرايطي 

ساخته سرمايه داري -دول يا نهادهاي دولتنهادهاي كارگري نبايد به 
وابسته باشند . هيچ دولت سرمايه داري به طبقه كارگر يك كشور براي 

در ان كشور كمك نميكند . به قول ماركس  "صف مستقل كارگري"ايجاد 
سرمايه دار ها مثل فراماسونها عمل ميكنند و در برابر جنبش مستقل 

ر هم دولت هاي امپرياليستي كارگري همواره متحد يكديگرند . اگ
هم بكنند از نوع كمك به اتحاديه همبستگي لهستان و براي  "كمكي"

مسلط كردن ارتجاعي ترين گرايش كارگري از نوع لخ والساي واتيكاني 
خواهد بود. همياري و همبستگي تنها با تشكالت مستقل كارگري ديگر 

ها منافع دولت خود كشورها ست و تنها شرط ان اين است كه اين اتحاديه 
را در نظر نداشته و واقعا از زاويه همبستگي طبقاتي بين المللي كارگري 

  عمل كنند. مواردي از اين دست اتفاقا و خوشبختانه بسيار زياد هستند .  
سه "در مورد استفاده از نهادهاي بين المللي كه طبق معاهدات معروف به 

تا آنجا كه مربوط به جلب عمل ميكنند بايد با صراحت گفت  "جانبه 
ميشود بايستي از تمام مبارزه با سركوب فعاالن كارگري حمايت براي 

اين نهادها استفاده كرد . در اين گونه موارد استفاده از كوچكترين امكان 
براي افزايش فشار بر جمهوري اسالمي ايران را نبايد از قلم انداخت . اما 

دها براي كمك به ايجاد تشكالت اين با چشم اميد داشتن به اين نها
مستقل كارگري بكلي متفاوت است . در اين مورد كارگران تنها به خود و 

  تجربيات همطبقه اي ها ي خود در كشور هاي ديگر متكي هستند .
     2009ژوييه  

*  

  

  
  

  ايران نويسندگان كانون هشدار
  سانسور و سركوب تشديد ي درباره
داشـت روز  اني كـه فقـط بـراي بـزرگ    كس 1388روز يازدهم ارديبهشت 
ي تهران گرد آمده بودند مورد هجوم و ضـرب و  جهاني كارگر در پارك الله

-شتم صدها نفر از ماموران علني و مخفي قرار گرفتند كه از پيش سـازمان 
نماي پارك منتظر ايستاده بودند. در جريـان ايـن   دهي شده و در محل آب

شدگان از ند. بسياري از اين بازداشتهجوم حدود يك صد نفر بازداشت شد
خبر از همه جا آمده بودند تا ساعتي از بعـد از ظهـر   رهگذراني بودند كه بي

 240هـا در بنـد   ي آنروز جمعه خود را در پارك بگذرانند، اما اكنون همـه 
  هاي سنگين و عجيب و غريب اند.زندان اوين در انتظار اتهام

ها، واقـع  كارگران فلزكار در تعاوني آندر همان روز در يورش ديگري به 
ها تن ديگر دستگير شدند. شمار ديگـري  ي ساوه، دهآباد در جادهدر نعمت

  اند.نيز در جريان برگزاري مراسم اول ماه مه در سنندج بازداشت شده
افزون بر اين، روز چهاردهم ارديبهشت در همان حـال كـه بـه مناسـبت     

ايش از مقـام معلـم و قـدرداني از نقـش     ي معلم، بانگ و غوغـاي سـت  هفته
كرد، معلمان تهـران  هاي تبليغاتي گوش فلك را كر مياجتماعي او از رسانه

آميزشان براي طرح مطالبات خود كتك خوردنـد  در جريان تجمع مسالمت
  و شماري از آنان بازداشت شدند.

گردانـان  طُرفه آن كه طي همـين روزهـا كـه متوليـان دولتـي و معركـه      
ي كتاب، به مناسبت برگـزاري ايـن نمايشـگاه، در تشـويق     شگاه ساالنهنماي

-پروري با ارائه آمار و ارقام بلنـد بـاال داد سـخن مـي    خواني و فرهنگكتاب
تـرين ناشـران كشـور را بـه علـت      نامترين و خوشدادند، شماري از قديمي
هاي فرهنگي دولت از شـركت در نمايشـگاه محـروم    ناهماهنگي با سياست

  دند و زير فشار قرار دادند.كر
ي آزادي بيـان و  ي تعهدي كه در زمينـه كانون نويسندگان ايران بر پايه

انديشه و مبارزه با سانسور دارد، فشار آوردن بر ناشران مستقل و جلوگيري 
شـان را  هـاي واقعـي  از فعاليت صنفيِ كارگران و معلمان براي بيان خواسته

عمومي فضاي سركوب و خفقان هشـدار   كند و نسبت به تشديدمحكوم مي
  دهد.مي

  
  كانون نويسندگان ايران

  17/2/1388 
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 ديوار آپارتايد
 و پيĤمدهاي فاجعه بار آن براي ملت فلسطين

  
  بهروز عارفي

  
، ديوار برلين فروريخت،جهانيان هورا 1989نوامبر  9هنگامي كه در 

كشيدند و جشن گرفتند. فروپاشي اين ديوار زمينه هاي اتحاد دو آلمان را 
دو نيمه ميالدي كشيده شد،  1961فراهم كرد. ديوار برلين كه در سال 

از هم جدا مي كرد و نيمهء غربي را چون   شرقي و غربي شهر برلين را
كيلومتر طول داشت و ارتفاع آن به  1/43جزيره اي دربر مي گرفت. ديوار 

مي » جنگ سرد« سه متر مي رسيد. ساختمان اين ديوار كه در چارچوب 
را سخت  »جهان آزاد«گنجيد، اعتراض ها و نفرت هاي فراواني برانگيخت و 

بر آشفت.  هنگام فروپاشي ديوار برلين، كمتر كسي تصور مي كرد كه با 
گذشت زماني نه چندان دراز، دولتي جرات كند كه ديواري بلند تر، طوالني 
تر، مجهز به همه ابزار مدرن كنترل و با برج و باروهاي فراوان در وسط 

آنان را نيز  سرزمين ديگران بكشد و با اين اقدام، بخش بزرگي از خاك
  غصب كند، اما آب از آب تكان نخورد!

چنين رخدادي با پيشنهاد اهود باراك (نخست وزير پيشين اسرائيل) و 
  2002تصميم آريل شارون نخست وزير جنايتكار اسرائيل در ژوئن سال 

كيلومتر (و شايد كمي هم  709انجام شد. ساختمان ديواري به طول 
ارد يوروئي آغاز شد كه سرزمين هاي كرانه ميلي 2بيشتر) و با بودجه ي 

باختري را از هم گسسته و زندگي روزمره فلسطينيان را تيره و تار ساخت 
فقط به » جامعه بين المللي«يا به زبان رايج روز، »  جهان آزاد«و اما همان 

موضع گيري هاي توخالي و اعتراضات بي آب و رنگ بسنده كرد. اين دو 
به دو پديده مشابه، نمونه بارز وجود سياست يك  برخورد متناقض نسبت

  بام و دوهوا در سطح جهان است.
را به » روند صلح اسلو«پس از آن كه دولت هاي پي در پي اسرائيل، 

شكست كشانيدند، گسترش شهرك هاي استعماري (كولوني ها) را در 
كرانه باختري رود اردن و منطقه بيت المقدس تشديد كردند، بارها به 

رزمين هاي فلسطيني لشكركشي كردند و فاجعه هائي چون كشتار س
جنين بوجود آوردند، انزوا و قتل ياسر عرفات را تدارك ديدند، نوميدي و 
ياس جاي اميد به آينده را در دل تك تك فلسطيني ها و بويژه جوانان 
گرفت و روزگار تاريك تري براي فلسطينيان آفريد كه به از سرگيري 

م منجر شد و در پي آن بر تعداد عمليات انتحاري نيز در انتفاضه دو
امنيت «اسرائيل افزوده شد. دولت اسرائيل كه در تمام دوران مذاكرات، از 

همچون شمشير داموكلس بر فراز سر فلسطيني ها استفاده مي » اسرائيل
طرح »  عبور تروريست هاي فلسطيني«كرد، به بهانه پيشگيري از 

  به اجرا گذاشت.ساختمان ديوار را 
بر » ديوار ننگ«كه فلسطينيان نام » جدائي«يا » حائل«ساختمان ديوار 

آن نهادند، از شمال كرانه باختري و دهكده سلم مجاور جنين شروع شد و 
به سوي جنوب كشيده شد. با تغيير مسير ديوار بدستور شارون، ديوار كه 

شد در  در شش كيلومتري داخل سرزمين هاي فلسطيني كشيده مي
كيلومتر وارد كرانه باختري مي شد. اين ديوار  22نزديكي هاي قلقيليا تا 

شهرك استعماري مهاجرنشين را كه بر روي زمين هاي غصب شده بنا  47
شده اند، دور مي زند. در شمال فلسطين، بويژه در جنين، تولكرم و قلقيليا 

 850زندگي  درصد زمين هاي فلسطين به اسرائيل الحاق مي شود. 50تا 
هزار نفر مستقيما مختل شده و امكان رفت و آمد (از آزادي تردد سخن 

، 2003تا پايان سال  2002نمي گوييم!) را از دست داده اند. از ژوئن 
 –هزار نفر  263خانوار از زمين هاي خود اخراج شدند و در حدود  1402

هزار  115.  دهكده در محاصره قرار گرفته اند 42ساكن  - دو هزار خانوار
  محبوس شده اند. 1967فلسطيني ميان ديوار و مرز سال 

 80هزار نفر زندگي مي كنند كه  50، »خط سبز«در قلقيليا در اطراف 
درصدشان پناهنده اند. زمين هاي اين محل بسيار حاصلخيز است. 

سي هكتار از زمين ها را براي ايجاد  1996اسرائيلي ها در ابتدا، در سال 
، ده هكتار ديگر براي تاسيس 1997يتي غصب كردند. در سال جاده امن

از » واسط«با ايجاد منطقه  2002يك اردوگاه نظامي غصب شد. در سال 
روستاي  67دسترسي زارعان قلقيليا به مزرعه هايشان جلوگيري كردند. از 

روستا ميان خط سبز و ديوار زنداني  15واقع در شمال فلسطين، دست كم 
  شده اند.  

درصد بر روي مرزسبز (خط آتش بس  15كيلومتر ديوار فقط  709از كل 
دفتر هماهنگي امور انساني سازمان ملل «) قرار دارد و بر طبق نقشه 1947

)OCHA«( از  5/9، اسرائيل) درصد  22درصد از سرزمين هاي فلسطيني
سرزمين تاريخي فلسطين كه به فلسطيني ها وعده داده اند) را با تمام 

عش به خود ضميمه مي كند. اين ديوار مانع دسترسي بخش هاي مناب
بزرگي از كرانه باختري به منابع آب نيز مي گردد. دره رود اردن  نيز از 

  دسترسي فلسطينيان خارج مي شود.
وجود پاسگاه هاي نظامي كه به چك پوينت شهرت دارند، ارتباط اهالي را 

ه ها به هنگام شب بسته اند، با يكديگر قطع كرده است. و چون اين پاسگا
دسترسي اهالي به پزشك و بيمارستان كامال غير ممكن است. تازه هنگام 
روز نيز، هميشه باز نيستند و براي گذر از آنان، فلسطينيان بدترين بي 
حرمتي ها و توهين ها و استهزاها را تحمل مي كنند و اغلب نيز مجبور به 

  شاق است. بازگشت مي شوند. گذر از آنان كاري
اين ديوار عالوه بر الحاق سرزمين هاي فلسطيني، گاه روستاها را نيز به 
دونيم تقسيم مي كند. براي ساختمان آن، مزارع فلسطينيان را در هم 
كوبيدند، درختان زيتون را از ريشه كندند، از دسترسي زارعان به آب 

يان با دستان جلوگيري كردند تا آنان را وادار به تسليم كنند ولي فلسطن
خالي مقاومت كردند و زمين هاي خود را رها نكردند. ديوار با تكه تكه 
كردن سرزمين هاي فلسطيني، آن ها را محبوس كرده و از آنچه از 
فلسطين تاريخي بجا مانده، تكه هائي از بانتوستان هاي جدا از هم مي 

عيض نژادي نيز سازد.  و به همين دليل است كه  آن را ديوار آپارتايد يا تب
مي خوانند. تنها فلسطيني ها و پشتيبانان خستگي ناپذير هميشگي آنان  
نيستند كه ديوار را محكوم كرده اند. كم نبودند شخصيت هاي مشهور 
غربي كه فلسطين را با بانتوستان هاي آفريقاي جنوبي دوران آپارتايد 

س جمهوري پيشين مقايسه كرده اند. براي نمونه ميتوان از جيمز كارتر رئي
  آمريكا نام برد.

هرچند، مراجع بين المللي به موضعگيري هاي صوري بسنده كردند ولي 
افكار عمومي جهان و بويژه نيروهاي مترقي در چهارگوشه جهان به 
نكوهش از ديوار برآمدند و در اين مبازره نابرابر فلسطينان را تنها 

  نگذاشتند. 
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تيباني اكثريت مردم از طرح دولت در درون اسرائيل نيز، به رغم پش
اسرائيل، با اين گمان نادرست كه ديوار موجب توقف سوءقصدها مي شود و 

مي آورد، انجمن ها و سازمان هاي طرفدار حقوق  بشر » امنيت«براي آنان 
و صلح طلبان اين كشور براي ياري مردم فلسطين در مبارزه با ديوار در 

  كنار آنان قرار گرفتند. 
ن مبارزه، يكي از روستاها با مبارزه اي بي پايان و بدون توسل به در اي

خشونت زبانزد شد. روستاي بلعين واقع در نزديكي رام اهللا با كشيدن ديوار، 
تكه تكه شده است و روستائيان قادر به  رفتن به مزرعه و حتي ديدار 

يمه در صد از اراضي دهكده را به اسرائيل ضم 60همديگر نيستند. ديوار 
(مجموعه » گوش شالوم«كرده است. روستائيان با ياري تشكالتي نظير 

» انجمن بلعين«، »آنارشيست ها عليه ديوار«صلح به رهبري اوري آونري)،  
و ... چندين سال است كه با اشغالگران اسرائيل به پيكار برخاسته اند و در 

كودك در  11 فلسطيني و از جمله 16اين راه شهيد هم داده اند. تا كنون 
تظاهرات  عليه ديوار آپارتايد با گلوله سربازان اسرائيلي كشته شده اند. 

مارس  17آخرين آن ها ابراهيم ابورحمه از اهالي بلعين بود كه جمعه 
  به قتل رسيد.  2009

براي پشتيباني از مردم بلعين در مبازره با ديوار، كنفرانسي بين المللي 
در همان روستا  2007اوريل  20تا  18ز بوجود آمده  كه دومين آن ا

برگزار گرديد. در اين كنفرانس شخصيت هائي چون دكتر عزمي بشاره 
اسرائيل و نماينده پيشين مجلس)، ماريد كوريگان ماگوير -(فلسطيني

ايرلندي)، دكتر ايالن پاپه (از جريان مورخين  - (برنده جايزه صلح نوبل
، لوئيزا »)ازي قومي در فلسطينپاكس«جديد اسرائيل و نويسنده كتاب 

عضو پارلمان اروپا)، استفان اسل (يكي از دو  -مورگانتيني (ايتاليائي
نويسنده منشور حقوق بشر سازمان ملل، مبارز خستگي ناپذير صلح 
عادالنه)، اميره هس (روزنامه نگار مترقي اسرائيلي)، ژان كلود لوفور 

  ه مردمي بلعين شركت داشتند.(نماينده مجلس از فرانسه) و نماينده كميت
در سال گذشته، سومين كنفرانس با پيام جيمي كارتر آغاز شد. امسال نيز 

برگزار شد.  2009آوريل  24تا  22كنفرانس بين المللي بلعين در روزهاي 
-http://www.bilin در قطع نامه پاياني كنفرانس خواسته شده است :

village.org/francais/decouvrir-bilin) (  
* محصوال ت اسرائيل بايكوت، سرمايه گذاري در اين كشور متوقف و 

 مجازات هائي عليه آن تعين و عملي شود
 * جنايات اسرائيل در فلسطين به عنوان جنايت جنگي شناخته شوند

 گسترش يافته و از آن پشتيباني گردد * مقاومت بدون خشونت مردمي
  * ايجاد جنبش بين المللي همبستگي با فلسطين

از نهادهائي كه عليه ديوار به مبارزه برخاسته، دادگاه راسل در مورد 
فلسطين است. در نشست اين دادگاه، در روز چارشنبه چهارم مارس 

  ، استفن اسل چنين گفت:2009
د دارد  بر تقدم حقوق بين المللي به دادگاه راسل در مورد فلسطين قص«

فلسطين تاكيد كند... ديوان داوري  -عنوان ركن راه حل مناقشه اسرائيل
بين المللي در ابراز نظر درمورد پيامدهاي كشيدن ديوار در سرزمين هاي 
اشغالي فلسطين،  مواد مناسب حقوق بين المللي بشردوستانه و نيز حقوق 

لي و ده ها قطع نامه بين المللي را در مورد بشر از منظر حقوق بين المل
فلسطين چنين تحليل مي كند: وظيفه اين ديوان، توجه به عدم اجراي 
حقوق است در حالي كه اين مسئله بوضوح به اثبات رسيده است.  كار ما 
از آن جا شروع مي شود كه ديوان داوري بين الملي متوقف شده است: 

ن الملل تعيين مي كند، از جمله تاكيد بر مسئوليتي كه حقوق بي
مسئوليت جامعه يبن المللي. اين جامعه نمي تواند همچنان از وظايفش 

  شانه خالي كند. (...)
  حقوق بين المللي نبايد ملعبه دست سياست يك بام و دو هوا شود. ...

نكوهش از نقض حقوق بشر كافي نيست، بايد براي پايان بخشيدن به آن 
ي كه دولت هاي ما، نه فقط با بي عملي خود دچار خطا تالش كرد.  در حال

مي شوند، بلكه  همچنين گاهي با كمك مستقيم يا غير مستقيم  به ثبات 
بي عدالتي ها نيز چنين خطائي مرتكب مي شوند. لذا، بسيج ما براي 
وادشتن اين دولت ها براي  اتخاذ تصميم هاي ضروري، امري اساسي است. 

(...)  

از مجازات، ادامه اشغال را تشويق مي كند، چشم انداز ايجاد  ادامه مصونيت
دولت فلسطين پايدار را نابود ساخته، بي عدالتي را دائمي مي كند و 
ستمديدگان را ناگزير به خشونت سوق مي دهد. با برخاستن و اعتراض 
عليه اين مصونيت از مجازات، كه شصت سال است ادامه دارد، ما ميخواهيم 

  »طقه سرنوشت ديگري بيابد....كه اين من
دولت اسرائيل به موازات ساختمان ديوار، تالش  به عربي زدائي شهر بيت 
المقدس كرده و تالش مي كند كه به اين شهر، كه براي سه مذهب 

بشمار مي آيد، هويتي يهودي بدهد. در كنار ديوار، با » مقدس«يكتاپرست 
را در اين شهر اسكان  گسترش شهرك هاي استعماري، دويست هزار نفر

داده اند تا بازگشت به شرايط پيشين بيش از پيش دشوار و يا حتي غير 
ممكن گردد. دولت اسرائيل با همدستي شركت هاي فرانسوي و از جمله 
آلستوم در حال ساختن تراموائي در اين شهر است كه با جداكردن كامل 

ي از فلسطيني مناطق فلسطيني نشين و يهودي نشين، زمين هاي بيشتر
  ها را غصب كرده و در واقع شهر بيت المقدس را مصادره مي كند.

ديوار آپارتايد عالوه بر غصب زمين هاي فلسطيني، ناممكن ساختن زندگي 
روزمره فلسطيني ها، امكان ايجاد هر دولت پايدار و قابل دوامي را براي 

ديوار،  فلسطيني ها ناممكن مي سازد. هدف اصلي اسرائيل از ساختن 
عالوه بر كنترل فلسطيني ها در دو سوي ديوار، زدن ضربه كاري به ايجاد 
هر دولت مستقل و پايدار فلسطيني است. اسرائيل با محبوس كردن 
  فلسطيني ها در آن سوي ديوار، در واقع اسرائيلي ها را نيز زنداني مي كند.

ود، در كتابي با سيلوان سيپل، كه دوازده سال خبرنگار لوموند در اسرائيل ب
تصوير بسيار درستي از » زنداني ها، جامعه اسرائيل در بن بست«عنوان 

جامعه اسرائيل بدست مي دهد و نشان مي دهد كه اين جامعه با سياست 
ساخته است.  او تالش » محبوس«دولت هاي اسرائيل در واقع خود را 

د. در يك سوم از جامعه بررسي كن» پائيني هاي«كرده تا اسرائيل را از نگاه 
كتاب، رودرروئي جامعه اسرائيل با تاريخ خودش مورد بررسي قرار مي 

ماجراي تانتورا و فراتر از آن، تكان حاصل از پژوهش هاي «گيرد. 
مورد اخراج فلسطيني ها. گفتار سنتي نفي  اسرائيلي در» مورخين جديد«

زيست، شرق شناسي  و خودخواهي، برداشت هاي امنيتي از محيط
 ، محتواي كتاب هاي درسي»نمونه«اسرائيلي، تحول بني موريس مورخ 

سپس نويسنده از فسادي سخن مي گويد كه جامعه » . ... ديروز و امروز
  اسرائيل را فراگرفته است...

 تكان دادند ، براي دهمي توضيح  فساد عوارضآنچه سيلوان سيپل از 
 تجاوز به آزادي ها و مك ،  روحيه مردمبرتأثير فساد . كافي استانسان ها 

تر  تيزكارتيسم ، استعمارگرائي جامعه اسرائيل ، خشونت بار شدن آن، 
كودتاي  يحتو تا سرحد جنگ داخلي  آن جامعه را،  ناسيوناليسم شدن

عقب نشيني از  در رابطه باهمانطوريكه واكنش ها ( برده استپيش نظامي 
پايان كشمكش  ها خواهانبه يقين اكثريت اسرائيلي   )غزه نشان ميدهد 

 هستند و اقليتي از آنان شجاعانه براي رسيدن به آن مبارزه مي كنند. اما
  »شوند؟ پيروزبتوانند  كه خويش اند» زنداني« بيش از آنآن ها 

ديوار ننگ، فقط فلسطيني ها را از اسرائيلي ها جدا نمي كند، اين ديوار  
ده، روابط اقتصادي، اجتماعي بويژه فلسطيني ها را از فلسطيني ها جدا كر

و حتي خانوادگي جامعه فلسطين را بر هم زده، كشاورزي و تجارت آن را 
داغان كرده و بر فقر آنان مي افزايد. يكي از اهداف ساختمان ديوار، نابودي 

 اقتصادي فلسطين است. –شالوده اجتماعي 
» زنداني«نداين ديوار، اسرائيلي ها را نيز در زنداني كه خودشان ساخته ا

  مي كند.
با اين كه دولت كنوني اسرائيل، راست ترين دولت تاريخ شصت ساله اين 
كشور است و وزير امورخارجه آن، آويگدور ليبرمن دست كمي از نئو 
فاشيست هاي اروپائي ندارد و در سر، فكر اخراج همه فلسطيني ها را از 

ثير تعيين كننده اي در سرزمين آباء و اجدادي شان مي پروراند. دو واقعه تا
 - چشم انداز سياسي منطقه خاورميانه و خصوصا كشمكش فلسطين

اسرائيل دارد. موضوع مهم، تجاوز اسرائيل به غزه در زمستان سال گذشته 
است كه جهانيان را عليه اين كشور و سياست هاي استعماري و 

نايت هاي تجاوزكارانه آن بر انگيخت. سازمان ملل اسرائيل را به ارتكاب ج
جنگي متهم كرد.عامل ديگر انتخاب اوباما و تغيير سياست دولت او در 
قبال اسرائيل در مقايسه با سياست رئيس جمهور پيشين امريكاست. براي 
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نخستين بار، به نظر مي رسد كه اياالت متحده تمايل ندارد دنباله رو كور 
لي و تسليحاتي سياست هاي دولت اسرائيل باشد. آمريكا مهم ترين منبع ما

اسرائيل و نزديك ترين متحد آن است ولي اين بار تمايل دارد به فكر حفظ 
منافع خود در اين منطقه حساس و نفت خيز و رابطه با كشورهاي عربي و 

  جهان اسالم نيز باشد.
اياالت متحده، فرانسه، اتحاديه اروپا و روسيه از دولت اسرائيل خواستند «

داني آيالون معاون وزارت ». فلسطين خاتمه دهد تا به مستعمره سازي در
اسرائيل بر حسب «خارجه اسرائيل در اطالعيه اي چنين واكنش نشان داد: 

منافع ملي و بويژه در اموري كه به بيت المقدس مربوط مي شود، عمل 
كرده و خواهد كرد. نمي توان حق اسرائيل  را بر بيت المقدس و توسعه آن 

  )2009ژوئيه  21وند، (لوم» ناديده گرفت.
  همان طوري كه اشاره شد، شرايط تا حدي تغيير كرده است:

بمناسبت پنجمين سالگرد اعالم نظر مشورتي ديوان داوري بين المللي  كه 
ديواري را كه اسرائيل براي جدا كردن آن كشور از كرانه باختري كشيده، 

 8روز چهارشنبه  غيرقانوني خواند، دفتر هماهنگي امور انساني سازمان ملل
اين حصار ابزاري «ژوئيه چگونگي وضعيت فلسطين را منتشر كرد و نوشت: 

اين ديوار ». «براي محدود كردن رفت و آمد  و زندگي فلسطيني هاست
بخشي از نظم عمومي بن بستي است ... كه بر تحرك فلسطيني ها تاثير 

دن كرانه گذاشته و فضاي آنان را محدود تر كرده  و بر قطعه قطعه ش
) آيا، اين همه 2009ژوئيه  8(لوموند، ...» باختري رود اردن مي افزايد. 

اسرائيل را وادار به عقب نشيني خواهد كرد؟ نبايد زياد خوش بين بود. از 
  حوادث شصت سال گذشته، چنين چيزي بر نمي آيد.

آيا زمان آن فرا نرسيده كه بر بي قانوني بين المللي در اين سرزمين 
نقطهء پاياني گذارده شود؟ با توجه به پراكندگي سياسي در درون   كوچك

فلسطين، و بويژه توازن نيرو در منطقه و جهان، نمي توان در مورد آينده 
اسرائيل خوش بين بود. ولي روزنه هايي به چشم مي -كشمكش فلسطين

خورد كه هر چند ناچيز، خبر از آرزوي جهان دگري مي دهد. آيا شرايط 
خواهد داد كه رنج  مردم فلسطين نيز نقطه پاياني بر خود ببيند؟ اجازه 

اين را مبارزه ملت ها به ويژه خود اعراب و در نتيجه، تغيير در توازن قواي 
  بين المللي تعيين خواهد كرد.

   ٢٠٠٩ژوئيه  ٢۵
  

  
  شرم آوراست

  تعصب ديني براسراييل مسلط  شده است  
  

  *  شوالميت آلوني
  بوبي ي محمد ر ترجمه

، سپري ماير كانان مدت زيادي ازسخنراني هاي  نژادپرستانه ي رابين ، 
،  رونوشت نامه آموس الوننشده بود كه از نويسنده و روزنامه نگار فقيد، 

به هرتسل [ بنيان گذار صيهونيسم  1902در اوت  لرد روتشيلد،اي را كه  
ته بود و سازمان دهنده نخستين كنگره صيهونيستي در سويس ] نوش

توضيح داده است كه چرا از تاسيس   روتشيلددريافت كردم . در اين نامه،  
دولت اسراييل در اين سرزمين پشنيباني نمي كند. او در اين نامه نوشته 

 است : 
تصور تاسيس يك مستعمره يهودي  برايم  دهشتناك است . ايجاد اين «  

كوچكي خواهد بود،  مستعمره،  دولتي خواهد بود در داخل دولت . دولت
ارتودوكس و  كوته بين كه  مسيحي ها و غير يهودي ها  را محروم مي 

  ». كند 
،  سالياني در اين سرزمين  كانانبااين وجود  وعليرعم پديده هايي مانند  

تحقق نخواهد يافت . اميدوار بوديم  روتشيلداميد وار بوديم كه پيش بيني 
و سياسي همه شهروندانش را ،  حقوق اجتماعي «كه اسراييل واقعا 

صرفنظر از دين و مذهب شان ، نژادشان ، و جنسيت شان تضمين مي 
آزادي دين و مذهب، معتقدات ، زبان، آمورش  و فرهنگ  « و نيز » كند.

همان طور كه در اعالميه استفالل » همه شهروندانش را تضمين مي كند. 
  اسراييل ذكر شده است . 

جانشين هايي داشته است . نه تنها  در بين   كانان سال ها سپري شده  و 
نمايندگان منتخب « جمعي آدم هاي حريص و بي پروا ، بلكه حتي در بين 

  و دربين گروه كوچكي در درون حكومت .) »   كنستدرمجلس  ( 
حال اين گروه كوچك، دست اندركاراست،  قوانين آشكارا نژادپرستانه اي 

روانه كند تا جلسات فرهنگي بين المللي را  وضع كند و دستجات پليس را
كه فلسطيني ها سازمان داده اند برهم زنند. زيرا، به نظر اين حكومت،  
فلسطيني هاي بومي اين كشور ، شهروندان درجه دوم محسوب مي شوند . 
وضع كنندگان اين قوانين معتقد نيستند كه حقوق بشر شامل اعراب نيز 

نها ، از حق مسكن ، و حتي از حق داشتن مي شود. از حقوق فرهنگي آ
زمين نيز صرفنظر كنيم . چرا چنين است ؟  چون،  گويا  چند هزارسال 
پيش، خداوند ، مالكيت اين سرزمين را به قوم  برگزيده ي يهود و فرزندان 

  آنها وعده داده است ! 
پيش بيني كرده بود،    روتشيلدجاي بسي تاسف وشرم آوراست ، آن چه  

ين ميان به وقوع  پيوسته است .  پس از مبارزات به خاطر تاسيس درا
دولت ، حتي در خطيرترين لحظات زندگي و در تيره و تارترين خواب و 

در صددند با ياكونسكي خياالت خود ، نمي توانسنيم تصور كنيم طرفداران 
  وضع قوانين نژاد پرستانه  ترس و وحشت ايجاد كنند .

تصور كنيم،  اينان ازطريق دست كاري در نظام  ما هرگز نمي توانستيم
قضايي،  تالش مي كنند عدالت اجتماعي و حقوق بشر را از بين ببرند ـ 
ارزش هايي كه  ضرورترين مباني و اصول  جامعه  دمكراتيك هستند و 
همه مردان و زنان و كودكان ، صرفنظر از  نژاد و كيان ، دين و مذهب  يا 

 خوردارند. جنسيت،  از آن ها  بر
چهل و دوسال است در سرزميني  كه به ما تعلق ندارد،  اشغالگر و سركوب 
كننده  شده ايم. آيا  واقعا بايستي قزاق هاي چپاوگري شويم  كه  مزارع و 

  باغستان ها را نابود كنيم ، زنان و كودكان و كهنسال ها  را زجر دهيم ؟ 
 در ترانه اي چنين سروده شده : 

 »  اين سرزمين هستيم ، اين سرزمين ازآن ماستمالك ما  « 
 اما اين ترانه مي بايست چنين سروده شود:  

ما صاحب قدرت هستيم ، قدرت از آن ماست . ما پول داريم ، پول از آن « 
 » ماست . ما مجازيم هركاري بكنيم . 

 با   يعني:  قومي را از گرسنگي از پا درآوريم ، زنداني كنيم ،  و سرانجام 
بمباران هوايي ، با  پرناب بمب هاي  خوشه اي و فسفرسفيد  نابودشان 
كنيم . چون،  ما صاحب و حاكم اين سرزمين هستيم و خداوند ما را 

  تعصب ديني بر اسراييل شرم آوراست .  برگزيده است! . سلطه ي 
 *Shulami Aloni،   در تل آويو متولد شد ه است. در جواني  1928در سال

ان دفاع از خود ( هاگانا ) پيوست و در جنگ هاي استفالل طلبانه  به سازم
شركت كرد . در كابينه رابين  وزير آمورش و پرورش بود . آلوني كه در 

براي بازگردانيدن زمين  1996رشته حقوق تحصيل كرده است ،  از سال  
  هاي اشغالي به فلسطيني ها و دولتي سكوالر مبارزه مي كند . 

روزنامه هارتس ، تل آويو، ترجمه از متن آلماني در فرانكفورتر  برگرفته از
  2009، ژوئن  134روند شو ،  شماره 

*  
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  »ديوار ننگ«
  و گفته هايي در باره ي آن 

  گرد آوري و ترجمه : بهروز عارفي

  

  نوآم چامسكي
چيزي كه در بحث مربوط به شهرك هاي استعماري (مهاجرنشين هاي «

كنند،  اين است كه حتي اگر اسرائيل مرحله نخست  يهودي) فراموش مي
را هم بپذيرد، كليه طرحهاي مستعمره سازي كه  با بهره » نقشه راه«

گيري از پشتييباني اياالت متحده، گسترش يافته است، همچنان باقي 
خواهد ماند. از اين طريق اسرائيل زمين هاي حاصلخيزي را كه در نتيجهء 

جداسازي به اسرائيل الحاق شده (از جمله منابع آب اين ديوار غير قانوني 
منطقه، و نيز دره رود اردن كه بخاطر  گسترش مستعمره ها بسوي شرق، 

  »تكه تكه شده) همه را از آنِ خود مي كند.

  » ديوار جداسازي«سازمان ملل متحد و
، دولت اسرائيل طرحي را براي جلوگيري از ورود غير مجاز 1996از سال 
  يل از نواحي مركزي، و شمالي كرانه باختري مورد بررسي قرار داد.به اسرائ

، شوراي وزيران اسرائيل به بهانهء عمليات مقومت و نفوذ 2002در بهار 
در » پيوسته«مبارزان فلسطيني به داخل اسرائيل طرح  ايجاد يك ديوار 

  برخي نقاط كرانه باختري و يبت المقدس  را به تصويب رساند.
، اعمال خشونت بار، 2003اكتبر  21سازمان ملل در  مجمع عمومي

تروريسم و تخريب را محكوم كرده، و چون اين خطر وجود دارد  كه 
مسيرديواري كه اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي فلسطين از جمله بيت 
المقدس شرقي  و اطراف آن مي سازد، در مذاكرات آينده اخالل ايجاد 

را غير ممكن سازد، ابراز نگراني كرد [توجه  كرده و عمال راه حل دو دولت
شود كه مقاومت مبارزان فلسطيني همه تروريسم است و بايد محكوم شود؛ 
اما تروريسم دولتي اسرائيل كه تمام حقوق و معيشت و حتي هستي يك 

جامعهء بين المللي را «ملت را دارد به نابودي مي كشد فقط ابراز نگراني 
مع عمومي از اسرائيل خواست تا كارهاي مربوط به بر مي انگيزد. م.]. مج

ساختمان ديوار را متوقف كرده و نسبت به انهدام اين ديوار كه از خط ترك 
فاصله گرفته و با حقوق بين المللي در تناقض است، اقدام  1949مخاصمه 

كند [البته اسرائيل به اين توصيه نيز مثل همهء توصيه هاي ديگر 
كرده است و همه اينها بدون كوچكترين مجازات و كوچكترين اعتنائي ن

  حتي سرزنشي. م.].
 

  نظر مشورتي ديوان داوري بين المللي 
، مجمع عمومي سازمان ملل از ديوان داوري بين المللي 2003در نوامبر 

(دادگاه الهه) خواست در مورد پي آمدهاي كشيدن ديوار از منظر حقوق 
  .بين المللي  نظر مشورتي فوري بدهد

  اعالم كرد: 2004ژوئيه  9اين دادگاه در 
ساختمان ديواري كه اسرائيل، نيروي اشغالگر در سرزمين هاي اشغالي 
فلسطين مي سازد و از جمله در داخل و پيرامون بيت المقدس شرقي، 
ووضعيتي كه ساختمان اين ديوار به وجود مي آورد، خالف قانون بين 

  المللي است.
  مي دهد: ديوان مزبور سپس ادامه

اسرائيل موظف است كليه خسارت هائي كه ساختمان ديوار در سرزمين «
هاي اشغالي فلسطين و از جمله در داخل و پيرامون بيت المقدس شرقي 

[معلوم نيست چرا رأي دادگاه الهه وقتي به »  وارد آورده، جبران كند.
 اسرائيل مربوط مي شود معناي توصيه به خود مي گيرد. چرا درباره

سياست يك بام «ميلوزويچ الزم االجرا بود ولي براي اسرائيل چنين نيست. 
  هر مفهومي را از عدالت بين المللي بي اعتبار كرده است. م.]» و دو هوا

  
اتي ين باليبار (فيلسوف و استاد داتشگاه پاريس) و هانري كورن (زيست 

ايد ديوار ب«شناس و عضو آكادمي علوم فرانسه) در بيانيه اي با عنوان 
  ) مي نويسند:2002اوت  9(لوموند، » آپارتايد را در فلسطين نابود ساخت

...  
اين ديوار، يا مستقيما جمعيت را جا بجا مي كند يا بطور غيرمستقيم  با «

جلوگيري از دسترسي مردم به امكانات زندگي، آنان را از سرزمين شان 
ستاها و نهايتا كشورشان بيرون مي راند، بطوري كه اهالي مجبور به ترك رو

  شوند، چنان كه برخي در اسرائيل علنا آن را بر زبان مي آورند.
براي فراهم كردن زمينه ساخت اين ديوار و براي ساختن آن، خانه ها را 
ويران، جاده ها را بسته، درختان را قطع و زمين ها و منابع آب را غصب 

د به مدرسه بروند، مردم مي كنند. با ساختمان ديوار، كودكان نمي توانن
بيكار مي شوند و خانواده ها بي خانمان مي گردند. تخمين زده مي شود 
كه بين نود تا دويست و ده هزار تن از اهالي كرانه باختري هم اكنون از 

  ديوار صدمه ديده اند....
اين ديوار، وجود مستعمره ها را هميشگي مي كند . يادآوري كنيم كه اين 

گاه حقوق بين المللي غيرقانوني اند... با منزوي ساختن بيت شهرك ها از ن
المقدس شرقي، ديوار الحاق آن را به اسرائيل تدارك مي بيند.... با وجود 

  ديوار ارتباط ميان فلسطينيان غير ممكن مي گردد....
اين ديوار بتوني با تمام تجهيزات، برج هاي ديده باني، نگهبانان و لوازم 

قبت، فلسطيني ها را زنداني مي كند، فلسطينياني كه دوام الكترونيكي مرا
آورده و موفق شده اند تا بر روي تكه زمين ناچيزي  در سرزمين خودشان ، 
مقاومت كنند. ديوار باعث اسارت يك خلق است. از پيامدهاي آن، كه 
طعنه تلخي است زاييدهء طرح فتوحات و سيطره اسرائيل، اين است كه 

اش ، به زندانبانان  يك اردوگاه » نيروهاي دفاعي«ا با همه مردم اسرائيل ر
تبديل مي كند. به همين جهت درك اين موضوع ساده است كه چرا شمار 
قابل توجهي از جوانان اسرائيل زندان را بر خدمت سربازي ترجيح مي 

  دهند. ...
جديدي روبرو » النكبه«با دوره جديدي از فاجعهء فلسطين،  يعني با 

كه جامعه بين المللي وعده اش را » دولت فلسطنيي پايدار«. بجاي هستيم
داده بود .... وصله پينه هائي از بانتوستان و اردوگاه هاي پناهندگان خواهيم 
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از نظر اقتصادي، فرهنگي و اداري قابل دوام » دولتي«داشت. نه تنها چنين 
ضربه اي كه از  نمي باشد، بلكه از نظر انساني نيز قابل زندگي نخواهد بود.

نقطه نظر موجوديت به خلق عرب فلسطين وارد مي شود، با ابعاد اخراج 
قابل مقايسه است. البد، براي از پا درآوردن  1967و اشغال  1948سال 

خلقي كه نمي خواهد از ميان برود، بايد به شديدترين شيوه ها متوسل 
  شد...

چيزي نيست جز فقر و  شاهديم كه چه براي حال و چه آينده، ديوار آبستن
  اخراج فلسطيني ها از ميهنشان، وحشت وترور و جنگ بي پايان.

در مقابل اين فاجعه چه خواهيم كرد؟ به بهانه اصل عدم مداخله، تماشاگر 
بي عملي خواهيم ماند تا بعد ها بگوئيم كه شاهد عيني جنايت عليه 

  بشريت بوديم.. اين ننگ است...
الحاقي كه  اسرائيل دنبال مي كند، متوقف شود... ... بايد سياست تخريب و 

  »سياست هاي دولت شارون وضع را وخيم تر نيز كرده است
  

  » ديوار جداسازي«پاپ و 
پاپ بنديكت شانردهم، در سفر به سرزمين هاي اشغالي فلسطين (ماه مه 

) ، از ديوار  آپارتايدي كه اسرائيل در فلسطين مي كشد، ديدن كرد 2009
روايت انان از شرايط زندگي «گفتگو كرد و گفت » عيده«الي اردوگاه و با اه

با نگراني خاطر «او افزود » شان در كرانه باختري و غزه، تكان دهنده است.
شاهد زندگي پناهندگاني بودم كه چون خاندان مقدس مجبور به فرار از 

از بيت  نزديك اردوگاه و در بخشي برآمده» . ... «خانه و كاشانه شان شدند.
لحم، من همچنين ديوار را ديدم كه به سرزمين هاي شما تجاوز كرده، 

  »همسايگان را از هم جدا و خانواده ها را از هم رانده است
پاپ پس از بازديد ازديوار، ضمن پشتيباني از ايجاد دولت مستقل فلسطين، 

 اين ديوار تراژيك«و از جمله » مي توان ديوار ها را ويران ساخت«گفت 
  ».را
  و اسرائيلي ها» ديوار«

   گوشه اي از گفته هاي اسرائيليان طرفدار صلح
  2007اوت  25اوري آونري، 

 تصويب... سال هاست كه سازمان ملل متحد  طرح تقسيم فلسطين را  
بخش بزرگتري براي فلسطيني ها ،  1947كرده است. در اولين طرح سال 

بين المللي كمتر و كمتر  در نظر گرفته شده بود كه در طرح هاي بعدي
مورد توافق واقع  1990 دهه شد.. راه حل دو دولت كه در اوايل سال هاي 

فلسطين به  شد تا كنون به جائي نرسيده است... آخرين فصل از غصب
اسرائيل كشيدن ديواري است كه در مناطقي از كرانه غربي رود اردن  دست

بيت المقدس شرقي را در اعماق سرزمين هاي فلسطيني پيش مي رود و 
  .كامال از فلسطين جدا مي كند

در چنين  شرايطي نه امكان دارد يك دولت فلسطيني با برخورداري از 
حقوق برابر در كنار اسرائيل ايجاد شود و نه زمينه هاي مذهبي اختالف در 

  .اين منطقه از بين خواهد رقت
فلسطين  اگر روزي دولت مستقل فلسطين در بخشي از سرزمين تاريخي

ايجاد شود، اين دولت كوچك دقيقا در ميان ديوار ها محصور خواهد بود و 
از لحاظ اقتصادي به هيچ وجه دوام نخواهد يافت و زنداني اسرائيل و كشور 

  هاي عربي مجاورخواهد بود. ...
  :2003مه  3ديوار شيطان،  اي تحت عنوان از مقالهو 
پشتيباني مي » ديوار جداسازي«افكار عمومي بدون اين كه بدانند، از «

كنند.... بايد بدون هيچ ابهامي گفت كه اين ديوار هيچ ربطي به امنيت 
  ندارد.

ديوار شيطان تنها وسيله اي براي پراكنده ساختن فلسطيني هاست... اين 
ديوار، بيش از همه، مانعي براي اسرائيل است. ديواري در مقابل صلح 

  »آينده، امنيت و رفاه. 
  

  ائي از مقاله ديوار ننگ، بخش ه
 )2002(لوموند دپيماتيك، نوامبر  ماتيو بروباچرنوشته  

كرانه باختري رود  هايكه دولت اسرائيل گرداگرد سرزمين  »امنيتي ديوار«
را  جغرافيائي و سياسي خاورميانه زاردن و بيت المقدس مي كشد چشم اندا

ي كه ارتفاعش سه از اساس تغيير خواهد داد. اسرائيل با كشيدن حصار
آلمان شرقي  برلين را ديوار( برلين و پهنايش دو برابر آن است برابر ديوار

به طور يك جانبه بخش  )و آلمان غربي ديوار ننگ مي ناميد» ديوارصلح«
خود ملحق كرده و موانع نظامي دور  قابل توجهي از ساحل غربي را به

را كامال محبوس  اليشهرهاي فلسطيني را تنگ تر ساخته و در نتيجه اه
 .كرده است

دچار خواهند  فلسطينيان كرانه باختري به سرنوشت فلسطيني هاي غزه
 اسرائيل از بخش اعظم شمال زيشد. هدف اولين مرحلهء اين طرح جدا سا

[با اين ديوار مناطق متعددي از همين . ..سرزمين هاي كرانه باختري ست
دولت «گفته اند قرار است  در صد از خاك فلسطين تاريخي را ــ كه 22

نواحي فلسطيني مانند در آن برپا شود ــ غصب مي شود] » فلسطين
كشاورزي خود محروم شده و نواحي  درصد از اراضي 60دهكدهء كفين از 

خود را از دست  ديگري مانند شهر قلقيليا نه تنها زمين هاي كشاورزي
ز سرزمين هاي ميدهد، بلكه به خاطر وجود اين حصارها ارتباطش هم ا

غربي و هم از اسرائيل قطع مي گردد. هر كيلومتر از ديوار اين  ساحل
يك ميليون دالر تمام مي شود. اين ديوار توسط  بخش، براي دولت اسرائيل

متر و نيز  300ديدباني در فاصلهء هر  متري و برج هاي 8جدارهاي بتوني 
هاي انشعابي (كه  جاده متر، سيم هاي خاردار و 2با خندق هايي با عمق 

 .محالت فلسطيني را دور مي زند) تقويت مي گردد
تا كفرقاسم  كيلومتر از سلم 95اولين قسمت ديوار (ازشمال) به طول 

 درصد از اراضي كرانه باختري را عمال به اسرائيل الحاق 6/1كشيده شده و 
هزار  10مستعمره (كولوني) اسرائيلي ست و  11مي كند كه شامل 

نظر دارد اين ناحيه را به گونه اي به اسرائيل  دولت يهود در فلسطيني.
بر سر وضعيت نهائي فلسطين،  ملحق كند كه هنگام از سرگيري مذاكرات

اين الحاق  بازگشت به عقب آن چنان از نظر سياسي گران تمام شود كه
غيرقابل برگشت تلقي گردد. اينجاست كه با استراتژي تغيير مكان خط 

 .) روبرو هستيم1967مرزهاي بز (س
ساختمان  دولت يهود براي تحكيم كنترل بيت المقدس بزرگ برنامهء

» نقشهءتوسعهء اورشليم«سازي را در اين منطقه متمركز ساخته است. در 
آغاز سال به تأييد شارون رسيده است، ديوار بر اساس محدوده اي از  كه در

از الحاق بيت  ميشود كه اسرائيلي ها آن را پس بيت المقدس كشيده
عالوه بر آن دو ناحيهء بزرگ  تعيين كرده اند و 1967المقدس شرقي در 

الحاقي قرار  مجتمع استعماري گيوون و معال آدوميم را بيرون از منطقه
 .دارند دربر مي گيرد

 حفظ خواهيم كرد آن چه را كه ساخته شده براي خود
كه مناطق  وانعيدر حال حاضر، توجه اسرائيل متمركز است بر ساختن م

اسرائيلي را از اهالي فلسطيني جدا مي كند. در شمال، اسرائيل ديواري 
است كه از منقطهء قلنديه مي گذرد، به منظور آن كه بيت  ساخته

سازد. در شرق، به موازات جبل الزيتون يك  المقدس را از رام اهللا جدا
ريه را از بيت ابوديس و عزا ديوارهء بتوني ساخته شده تا مناطق فلسطيني

را از بيت  المقدس جدا سازد. در جنوب، يك ديوار و خندق، بيت اللحم
المقدس جدا مي كند و عالوه بر آن بخش قابل مالحظه اي از زمين هاي 

فلسطيني را به اسرائيل ملحق مي سازد. بدين ترتيب، اسرائيل  شهري
ديان و هم و هم براي يهو –راشل معروف است  محوطه اي را كه به مقبرهء

خود الحاق مي كند، در حالي  به –براي مسلمانان مقدس به شمار مي رود 
اردوگاه پناهندگان  كه اين ناحيه كامال در داخل بيت اللحم و در حاشيهء

 .قرار دارد
المقدس، دولت يهود  با پايان ساختمان ديوار از شمال ساحل غربي تا بيت

مستعمره  39لحق مي سازد كه درصد از اراضي ساحل غربي را به خود م 7
 هزار فلسطيني را دربر مي گيرد. از اين عده هفتاد 290(كولوني) و تقريبا 

هزار نفر به طور رسمي، حق اقامت در اسرائيل نداشته و لذا حق سفر يا 
خدمات اجتماعي اسرائيلي را ندارند. آن هم در حالي كه  استفاده از
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ين هاي كرانه باختري به كلي از بين سرزم اسرائيل امكان زيست آنان را در
بسر مي برند فوق العاده  هزار نفر در آن 70برده است. شرايطي كه اين 

 آسيب پذير است و شك نيست كه آنان به تدريج مجبور به مهاجرت
خواهند شد. اگر ديوار به سمت جنوب تا الخليل (هبرون) ادامه يابد، 

گر از اراضي را نيز به خود درصد دي 3كه اسرائيل  تخمين زده مي شود
 .ضميمه كند

كه امروز ساخته  هرآنچه را:« دولت اسرائيل بنا بر اين اصل كه مي گويد 
ساختمان ديوار و گسترش » حفظ خواهيم كرد  شود، فردا براي خود

ها را عملي مي سازد. هر چند اين اعمال برخالف قوانين بين  كولوني
اما در قطعنامه سازمان ملل متحد است، قطعنامهء  المللي و از جمله ده ها

ها وجود ندارد.  هيچگونه ساز و كاري براي جلوگيري از اين خالف قانونها 
 به خاطر 2000اگر پارامترهاي پيشنهادي پرزيدنت كلينتون را در دسامبر 

هر آن چه در بيت المقدس يهودي ست اسرائيلي «ه مي گفت كبياوريم 
گسترش  ، خواهيم ديد كه چرا»لسطينيعربي ست ف خواهد شد و آن چه

برچيدن آن ها گران تر و بازهم  و تقويت مستعمره ها موجب مي شود كه
  .دشوارتر گردد

  :اسناد و مراجعي در مورد ديوار آپارتايد
  نقشه ها:

ميان اسرائيل و فلسطين (از سازمان حقوق بشري  سازينقشه ديوار جدا
  )اسرائيل بت سلم

http://www.populationdata.net/images/cartes/asie/proche-
orient/israel/palestine_israel_mur_octobre_2003.jpg  

  ديپلماتيك)نقشه ديوار جدائي در بيت المقدس شرقي (لوموند 
http://www.populationdata.net/images/cartes/actus/palestine-

jerusalem-est-fev07.jpg  
  
  
  

  آرش با آلن گرش  مجله ي مصاحبه
  ديپلماتيكعضو تحريريه ماهنامهء لوموند 

  

  
  2009دوم ژوئيه   -مصاحبه كننده بهروز عارفي 

  فلسطين: مظهر تمام عيار بي عدالتي غرب و اسرائيل
ميخواستم نظر شما را در مورد تحوالت اوضاع فلسطين و بويژه در  -

به » ديوار تبعيض نژادي«به گفتهء اسرائيل يا » ديوار امنيتي«رابطه با 
زمين هاي اشغالي كشيده شده بدانم. آيا گفتهء فلسطيني ها كه در سر

هدف اصلي اسرائيل اين نيست كه نخستين  بار مرزي براي خودش درست 
  كند؟

   
كه منطبق بر خط آتش » مرزي«* بايد در ابتدا گفت كه ديوار بر روي 

كيلومتر است  350» مرز«باشد، قرار ندارد. طول اين  1967ژوئن   4بس 
كيلومتر مي رسد. ديوار كامال در داخل  700در حالي كه طول ديوار به 

در بر مي  خاك فلسطين قرار دارد و بخشي از سرزمين هاي فلسطيني را

گيرد. به عقيده من خط جديد مرزي را ترسيم نمي كند. بنظر من اين ايده 
كه گويا اسرائيل مي خواهد بر سر مرز جديدي مذاكره كند، درست نيست. 

ز راه هاي كنترل سرزمين هاي فلسطين و براي اسرائيل، ديوار يكي ا
تقسيم  آن سرزمين هاست. اصال به اين معني نيست كه آن چه در شرق 
ديوار قرار دارد از كنترل اسرائيل خارج است. زيرا در اين منطقه، اسرائيل 
به ساختمان شهرك هاي استعماري ادامه مي دهد، ايجاد جاده ها و شبكه 

ادامه دارد. در ساختاري قرار داريم كه عمل  بندي استراتژيكي سرزمين ها
انجام شده را تثبيت و هرگونه ايجاد دولت فلسطين مستقل، منسجم  و 

  پايدار را بيش از اندازه غيرقابل تصور مي كند.
نخستين هدف اسرائيل در ساختمان ديوار، زير سوال بردن ايجاد  -

  فلسطين نبود؟
  

ند يعني ديوار مانع گذر به اسرائيل مي * ابتدا استدالل امنيتي را بكار برد
شود. اسرائيل مي گويد، خوب نگاه كنيد سوءقصدها كمتر شده است. ولي 
اين ادعا درست نيست، دليل اين امر، نابودي سازمان هاي فلسطيني در 
كرانه باختري است. نقش ديوار، اعمال سياست سركوب است . و يكي از 

است كه كم كم منسجم مي شود  داليل هم سياست تشكيالت خودمختار
و  براي كنترل سرزمين ها، با كمك آمريكاا، و نيز اسرائيل و اردن نيروي 
پليس ايجاد مي كند. اسرائيل هميشه استدالل امنيتي را بزرگ جلوه داده 
است. استدالل امنيتي يك استدالل تبليغاتي است. مردم اسرائيل آن را 

ند از آنان حفاظت مي كند. اگر ديوار بر باور دارند به اين معني كه معتقد
ژوئن  4روي مرز قرار داشت، اين استدالل منطقي بود ولي بر روي مرز [

] نيست. اثر عيني كشيدن ديوار نفوذ در عمق سرزمين هاي 1967
فلسطيني و دشوار تر كردن ايجاد دولت فلسطين است. موضع اسرائيل 

است . از يك طرف الحاق   نسبت به فلسطيني ها دو پهلو و اساسا گنگ
همه سرزمين هاي فلسطيني را در مد نظر دارد، كرانه باختري رود اردن را 

مي داند، و از سوي ديگر نمي تواند جمعيت فلسطين را به » ارض اسرائيل«
خود ضميمه كند. زيرا از به هم خوردن تناسب جمعيت هراس دارد كه به 

ز ايجاد دولت فلسطين جلوگيري سود اعراب است. اين تضاد، از يك طرف ا
مي كند و از طرف ديگر مي خواهد از دست فلسطيني ها خالص شود. 
چند امكان وجود دارد. تا قبل از تشكيل دولت فعلي نتانياهو، حكومت هاي 
پي در پي اسرائيل، ايجاد دولت فلسطين را مي پذيرفتند، گرچه هيچ اثر 

مردم فلسطين خالص مشخصي در عمل نداشت. مي خواستند از دست 
شوند ولي هيچ قدمي در راه ايجاد دولت فلسطين بر نمي داشتند. امروز 
گفتمان تغيير يافته است و منسجم تر است. نتانياهو مي گويد  كه ايجاد 
دولت فلسطين  را نمي پذيرد و ساختمان شهرك هاي استعماري را ادامه 

موضعش را تغيير داده  مي دهد. البته در گذشته هم ديده ايم كه نتانياهو
است. االن مي گويد كه در شرايطي مشخص، ايجاد دولت كامال غير نظامي 
را مي پذيرد. اما اساسا اين پذيرش صوري هيچ مفهومي ندارد. اگر امروز 
صحبت از شناسائي دولت فلسطين بدون مرز هاي معين است، به اين دليل 

ند درخواست مليت است كه وضعي ايجاد كنند كه فلسطيني ها نتوان
اسرائيلي بكنند، يعني اگر بگويند، خوب، امكان تشكيل دولت فلسطين 
وجود ندارد، پس ايجاد دولتي دموكراتيك مورد نظر است كه مسلمانان، 

  يهوديان و مسيحيان بتوانند در كنار هم زندگي كنند.
  آيا اين نظر شانسي دارد كه عملي شود؟ -
  

ا كه نه در ميان فلسطيني ها  و نه در ميان * ببينيد، شانسي ندارد زير
اسرائيلي ها انعكاسي ندارد. در محل، هيچ حركت  واقعي ومعيني براي 
تحقق آن وجود ندارد. اين ديدگاه بخت زيادي ندارد. نظريه اي كه 
روشنفكران فلسطيني نيز طرح كرده اند، اگر دولتي دموكراتيك نظير آن 

مي خواهيد، به مبارزره مشترك يهوديان، چه در افريقاي جنوبي رخ داد، 
موفق شد در » كنگره ملي آفريقا«مسلمانان و مسيحيان نياز است. آن چه 

آفريقاي جنوبي عملي كند، نبرد سياهان عليه سفيدپوستان نبود، با اين كه 
بر يك بود، بلكه  7يا  6تناسب جمعيت سياهان نسبت به سفيد پوستان، 

د پوستان نفش اساسي را ايفا كرد كه نبرد مشترك سياهان و سفي
سفيدپوستان نيز نقشي به عهده گرفتند . امروزه اين امر امكان پذير 
نيست، يعني براي ايجاد دولتي دموكراتيك، نبرد مشترك يهودي، مسيحي 
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و مسلمان ضروري است. شايد سؤال ابلهانه اي باشد، ولي اين مسئله پيش 
عضو جامعه عرب گردد يا نه؟ ايده  مي آيد كه آيا اين دولت مي تواند

جذابي است. اينجا در اروپا، ايده يك كشور با همه شهروندانش، جذاب 
است ولي بطور روشن، ايده اي نيست كه بتوان پياده اش كرد. كساني كه 
از ديدگاه دولت واحد دفاع مي كنند، مي گويند كه نظريه دو دولت نيز 

كه فكر كنم كه ايجاد دولت  قانع كننده نيست. گرايش من اين است
فلسطيني  بيش از پيش دشوار شده است. ولي ، استدالل برخي اين است 
كه شايد وجود دولت اوباما آخرين بخت باشد. و شايد هنوز بتوان دولت 
فلسطين را ايجاد كرد. وزراي پيشين امورخارجه آمريكا چنين عقيده اي 

وبر ودرين، (وزير خارجه دارند و وزراي خارجه پيشين اروپائي نظير ا
پيشين فرانسه) نيز از آن حمايت مي كنند . آنان مي گويند كه اين آخرين 
فرصت است است ولي به هر حال اگر اوباما سريعا به راه حلي نرسد، با بن 
بست مواجه خواهيم شد، آن هم براي مدتي طوالني و حتي بر روي بخشي 

  ين تشكيل نخواهد شد.از سرزمين تاريخي فلسطين نيز دولت فلسط
براي اجراي چنين طرحي نظر مساعد اسرائيلي ها ضروري است، آيا  -

  فكر مي كنيد در شرايط موجود چنين امكاني وجود دارد؟
  

* فكر مي كنم كه بزرگترين اشتباه استراتژيكي رهبران فلسطين در سي 
كليد سال گذشته اين بود كه ارزيابي نادرست كردند. آنان درك نكردند كه 

حل مسئله در دست مردم اسرائيل است و نه در واشينگتن بجز زمان 
كنفرانس اسلو، تالش واقعي وجود نداشت كه مسئوالن فلسطيني بجاي 
مذاكره مستقيم با دولت اسرائيل، مستقيما مردم اسرائيل را خطاب قرار 
دهند. يعني اكثر فلسطيني ها كه به صلح تمايل داشتند مي بايست تالش 

كردند كه روي چند دستگي جامعه اسرائيل حساب كنند.مطلبي كه مي 
ويتنامي ها زود درك كردند. پيروزي ويتنامي ها به اين دليل نبود كه از 
نظر نظامي نيرومند تر بودند بلكه انان توانستند ميان امريكائيان شكاف 

ل بيندازند.اين امر در مورد الجزاير هم صادق است. آنان نيز به همين دلي
، الجزايري ها از نقطه نظر نظامي در درون 1960پيروز شدند. در سال 

كشورنابود شده بودند و فقط در طول مزرهاي مراكش و تونس حضور 
داشتند. آنان از نظر نظامي فروپاشيدند. براي حفظ موقعيت، فرانسه مجبور 

ادر بود نيم ميليون نظامي را بسيج كند ولي بداليل مسائل داخلي فرانسه، ق
به اين كار نبود. البته شرايط يكسان نيست، بشرطي به راه حلي خواهيم 
رسيد كه فلسطيني ها  بتوانند گفتمان وعملكرد ديگري در قبال اسرائيلي 
ها داشته باشند كه اين اتحاد را تقويت كند. درست است كه سوءقصدها 

د كرد. اسرائيلي ها را يك پارچه كرد و آنان را حول دولت اسرائيل متح
مبارزه مسلحانه را شروع كرد، خواستند از » كنگره ملي آفريقا«هنگامي كه 

سالح تروريسم هم استفاده كنند، ولي ديدند كه بر ضد هدف هاي 
خودشان عمل خواهد كرد كه مي خواستند بخشي از اهالي سفيد پوست  

  آفريقاي جنوبي را با خود همراه كنند.
ا يك جانبه دولت فلسطين را اعالم مي به عقيده شما اگر فلسطيني ه -

كردند، به رغم مخالفت اسرائيل و آمريكا مي توانستند تاييد مردم اسرائيل 
را بدست آورند و نتيجه اي بدهد؟ آيا اين عمل درست بود يا آن كه جرات 

  نكردند؟
  

 2000* آن ها جرات نكردند. اين يك حركت سياسي قوي بود. در سال 
ت اهميت داشته باشد. ولي امروز بي معني است. يكي مي توانس  1999  -

اين كه تشكيالت خود مختار را تغيير شكل خواهد داد كه هم اكنون نيز 
چندان قدرتي ندارد. اگر اين تشكيالت به يك دولت در تبعيد  تبديل شود 
و دولت فلسطين بدون مرزهاي معين اعالم شود، خطرناك است.  دولت 

يين آن به آينده نامعلوم بي معني است. آنچه اهميت بدون مرز و ارجاع تع
دارد و تعيين كننده است، مسئله مستعمره سازي و گسترش آن است. هم 

هزار در  200اكنون نيم ميليون مهاجر يهودي در اين شهرك ها ساكنند، 
هزار در كرانه باختري و بر تعداد آنان دائما افزوده مي  300بيت المقدس، 

هزار مهاجر  6غير قابل برگشت بنظر مي رسد. در غزه كه  شود. اين مشكل
زندگي مي كرد، اين كار را كردند ولي در بعضي جاها نميتوان اين كار را 

هزار كولوني كرانه باختري را اخراج نخواهد  300كرد. هيچ دولت اسرائيلي 
  هزار مهاجر مقيم بيت المقدس نمي كنيم.  200كرد تازه صحبتي از 

يوار، توقف مستعمره سازي،مسئله پناهندگان و پذيرفتن بيت تخريب د -
المقدس شرقي به عنوان پايتخت از شرايط اوليه تشكيل دولت فلسطين 
است، سران اسرائيل هميشه گفته اند، آنچه  را مي سازيم، حفظ مي كنيم. 

  بنظر شما اين وضع برگشت پذير است؟ اسرائيل با زمان بازي نمي كند؟
  

ن كنم كه با انتخاب اوباما شرايط ويژه اي ايجاد شده است. * بايد اذعا
پس از مدت ها، براي نخستين بار دولتي در امريكا بر سر كار است كه به 
بيانيه هاي دولت اسرائيل اكتفا نكرده و عمل مي خواهد. از مدت هاي 
مديد، چنين فشاري واقعي بر روي اسرائيل نيامده بود. دولت آمريكا معتقد 

فلسطين مسئله مركزي خاورميانه است و از نگاه  -كه مناقشه اسرائيلاست 
كل سياست آمريكا، حل اين مناقشه  حتي نسبت به ايران و سوريه و غيره 
اهميت بسياري دارد.  پيش بيني تحوالت اوضاع دشوار است. آنچه را مي 
خواهند واقعا نشان نمي دهند. آيا براي نيل به صلح كفايت خواهد كرد. 
دولت اسرائيل وضعيت محكمي ندارد، اكثريت شكننده اي دارند، آلترناتيو 

حزب كار است. شايد. نميدانم در  –هم وجود دارد كه يكي، ائتالف كاديما 
ماه هاي آينده چه پيش آيد. هيچ نيروي سياسي مايل نيست در مقابل 

ر هاي اوباما بايستد. دولت او در داخل آمريكا محبوبيت زيادي دارد . فشا
البي طرفدار اسرائيل كمي سبك تر شده است.او در منطقه هم محبوب 

  است زيرا گفتار جديدي دارد.
با اين كه دولت اسرائيل، از زمان روي كارآمدن اوباما، با پيش كشيدن  -

خطر ايران و طرح هسته اي اين كشور، مي خواهد مسئله فلسطين را در 
  درجه دوم اهميت قرار دهد.

  
له، اما اين گفتمان كارائي ندارد، شايد مسئله انتخابات ايران * بله، ب

تغييري بوجود آورد. ولي عمدتا اين گفتمان بي اثر است حتي در امريكا، 
جريان بسيار محدودي آن را مي پذيرند. و از بمباران ايران توسط اسرائيل 
 حمايت نمي كنند. جان بولتن (سفير پيپشين امريكا در سازمان ملل) از

اسرائيل خواسته بود تا ايران را بمباران كند ولي اين نظريه بسيار محدود 
ين همان خط استراتژيكي است كه به آمريكا بقبوالند كه فلسطين ااست. 

اهميت زيادي ندارد و بايد به ايران حمله كرد. خط اروپا و امريكا اين است 
باشيم بايد در كه اگر ميخواهيم در مواجهه با ايران موضع بهتري داشته 

اسرائيل به پيشرفت هائي برسيم. در آنصورت دولت - مسئله فلسطين
احمدي نژاد نمي تواند به عنوان مدافع فلسطين ظاهر شود اگر روند صلح 

  در جريان باشد.
تغييرات دولت اسرائيل چه تاثيري در اوضاع به نفع يكي از دو طرف  -

  مخاصمه مي تواند داشته باشد؟
  

  ايران؟ * به نفع كي،
  نه اسرائيل -
  

* دولت اسرائيل مخالف صلح است، راست ترين حكومت اسرائيل را در 
  تاريخ آن كشور داريم.

با وجود شكاف درجامعه اسرائيل، اكثريت جمعيت با فلسطيني ها  -
  مخالف است

.  
* مشكل اينجاست كه نه فلسطيني ها و نه اسرائيلي ها، البته نه به دليل 

عتقادي ندارند. عمال هيچ نتيجه اي نمي بينند. ميگويند مشابه، به صلح ا
كه هيچ راهي وجود ندارد. به همين جهت استراتژي اوباما مبني است بر 
لزوم تغيير وضع در صحنهء واقعيت. از جمله رفع محاصره غزه، حذف 
پاسگاه هاي كنترل (چك پوينت ها) و توقف مستعمره سازي. و نيز 

بدهد كه قادر به تامين امنيت شهرها و  تشكيالت خود مختار نشان
جلوگيري از سوءقصد هاست . ايجاد جوي جديد براي ايجاد پويائي 

  (ديناميك) صلح نيز از همين شروط است.
ناميده مي شود،  همواره به سود اسرائيل » جامعه بين المللي«آن چه  -

نمي عمل كرده، شايد تهاجم به غزه وضع را تغيير داده باشد، ولي فكر 
  در وخيم تر شدن وضع مسئوليتي دارد؟» جامعه بين المللي«كنيد كه 
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البته، به يقين. بطور كلي، از يك تا دو سال پس از انتقاضه دوم، * 
و عمدتا اتحاديه اروپا و اياالت متحده، نه چين و نه » جامعه بين المللي«

ي از روسيه، از دولت اسرائيل پشتيباني كرده و دولت بوش با پشتيبان
شارون، سياست نابودي فلسطين و انزواي ياسر عرفات و عدم مذاكره با وي 
را در پيش گرفت. در ادامه سياست شارون در منزوي كردن ابو مازن و 

مسئوليت مهمي دارد. چيزي كه تغيير » جامعه بين المللي«قطع مذاكرات، 
ه داد. يافت موضع اروپا بود و گرنه آمريكا همان سياست پيشين را ادام

قبال، اروپا در مورد خاورميانه، موضع سنتي حفظ توازن ميان اعراب  و 
اسرائيل را داشت. به دو دليل اين سياست به سود طرفداري از اسرائيل 
تغيير كرد. ورود كشورهاي اروپاي شرقي در اتحاديه اروپا موجب اتخاذ 

ايران سياستي نزديك تر به اسرائيل شد. قبال سياست مشابه در مورد 
داشتند. آنان گفتند كه چون دولت هاي قبلي  كه ما درقدرت شريك 
نبوديم، طرفدار فلسطين بودند ما از اسرائيل طرفداري مي كنيم. سياست 
فرانسه هم تغيير كرد. غزه چيز مهمي را تغيير داد. اين تغيير در افكار 

است، عمومي بيشتر از دولت هاست. آن چه در مورد دولت ها تغيير كرده 
دولت اوباماست. آن چه حيرت آور است ، نقشي است كه دولت هاي 

  اروپائي پشت سر اوباما قرار گرفته اند، بويژه در مورد فلسطيني ها.
در مورد ديوار، اقليتي از اسرائيلي ها در كنار فلسطيني ها قرار دارند. در 

تغيير  صحنه سياسي كدام يك از دو حالت زير مي تواند وضع را بطور موثر
  دهد: افزايش همبستگي اسرائيلي ها يا سياست هاي بين المللي؟

* هر دو باهم، آنها را نمي توان از هم جدا كرد. آنهائي كه فكر مي كنند 
صلح را مي شود تحميل كرد، تا حدودي حق داشتند . بايد بر اسرائيل 
فشار آورد و حتي مجازات هائي عليه سياستش تعيين كرد. ديديم كه 

ارش عفو بين المللي در مورد غزه اسرائيل را بخاطر تجاوز متعدد به گز
حقوق بشرمحكوم كرد و اين كشور بايد بخاطر اين اعمال مجازات شود. اما 

  اين فشار ها بايد با درون جامعه هم آهنگ باشند.
بار ديگراشاره كنم كه نمونه آفريقاي جنوبي اهميت بسيار دارد. مواضع 

ودند ولي اگر از درون كشور تقويت نمي شد، نمي بين المللي مهم ب
توانست اثربخش باشد. بايد بصورتي قرارداهاي اسلو را ورق زد و شكست ها 
را فراموش كرد.  و  همچنين آن چه را كه بر مردم سنگيني كرد، براي 
ساختن چيزي از نو تغيير داد. فكر مي كنم كه بايد در اين زمينه جنبشي 

شترك اسرائيلي ها و فلسطيني ها بر روي موارد مشخص، ايجاد شود. كار م
  اهميت بسيار دارد.

نقش مخرب ديوار را همه مي دانيم. بنظر شما پشتيبانان فلسطين بايد 
مسئله ديوار را جداگانه طرح كرده و نابودي آن را بخواهند يا اين كه 

  مسئله در روند صلحي كلي حل خواهد شد؟
. يكي همبستگي با فلسطيني ها در مورد * نه با دو مسأله روبروئيم

تجاوزي كه به حقوقشان به عنوان بشر صورت مي گيرد و ديگري مسئله 
ديوار. بايد به مبارزه براي نابودي ديوار مستقال و بموازات تالش هاي ديگر 
ادامه داد. بايد مبارزه سياسي را ادامه داد. مبارزه عليه ديوار اهميت 

ا توجه به نظر ديوان داوري بين المللي (دادگاه الهه) بسياري دارد. بوِيژه ب
كه ارگان قضائي سازمان ملل متحد است و دال بر اين است كه ديوار غير 

  قانوني است، بايد اين حكم را به اجرا درآورد.
  مطلب ديگري داريد بيفزاييد ؟ -
  

ا فلسطين را از نظر تعداد كشته ها (در مقايسه ب -* اگر مناقشه اسرائيل
عراق و افغانستان) بررسي كنيم، منافشه كوچكي است، پايگاهي وجود 
ندارد، نفت وجود ندارد ولي در عين حال اين مناقشه، كشمكش نمادين 
بسيار مهمي  است كه نه تنها براي جهان عرب و اسالمي اهميت دارد بلكه 
امروز، سرخ پوستان آمريكاي مركزي يا نقاط ديگر تظاهرات مي كنند در 

شتيباني از فلسطين، در اروپا به حمايت از فلسطين تظاهرات مي كنند. پ
فلسطين مناقشه اي است كه مظهر تمام عيار بي عدالتي در اين منطقه 
است. نظير آفريقاي جنوبي و ويتنام در گذشته . مسأله اي است نمادين از 
 بسياري جهات و بويژه كه در برابرش، گفتمان يك بام و دوهواي غرب را

داريم . اگر گفته مي شود كه اسرائيل وجود دارد، ولي به هر حال بر بي 
عدالتي ايجاد شده است با غصب زمين هاي ديگري و استعمار به معني 
سنتي واژه. امروز اين امر نمادين شده است. حل آن اوضاع منطقه را تغيير 

خواهد داد. وضعي كه پنجاه سال است دچار بن بست است. در جهان 
ب، همان حكومت ها راداريم . رؤساي جمهوري داريم كه پسرشان عر

جايگزين شان مي شود يا پادشاهاني كه پسرانشان قدرت را در دست مي 
گيرند. و همه در نظام هاي مسدود حكومت مي كنند. هيچ منطقه اي مثل 

  جهان عرب مسدود نيست. و اثرات اين ها نقش منفي دارد.
اه حلي كلي با دربرگرفتن سوريه و كشورهاي بايد سياست جهاني دنبال ر

ديگر عربي، چيزي شبيه طرح پادشاه عربستان يا راه جداگانه بگردد. واقعا 
بهتر است راه حلي كلي يافت. فلسطين است و سوريه، در مورد لبنان 
اختالف اساسي وجود ندارد، جز مسئله كوچك مزارع شبعا. بايد همزمان 

اسرائيل را حل كرد. عالوه بر آن، براي –سوريه اسرائيل و –مسئله فلسطين 
مردم اسرائيل اهميت دارد كه در مقابل صلح با فلسطين، صلح با كشورهاي 
ديگر عربي تامين شود. در آن صورت همسايه در حال جنگ وجود نداشته 

  و تضميني رواني وجود خواهد داشت.
حتي بن شما فكر نمي كنيد كه دولت اسرائيل خواهان صلح نيست.  -

  گوريون مي گفت، كه قرادادهاي آتش بس براي ما كافي است...
  

* آري، ولي من ميان دولت هاي اسرائيل و مردم اسرائيل تفاوت قائلم. 
دولت ها از يك ترس واقعي مردم اسرائيل براي پيشبرد سياست 
ماجراجويانه خودشان سود مي برند. فكر مي كنم بيشتر مردم اسرائيل 

  دارند و اين تمايل را بايد عليه دولت اسرائيل بكار برد. تمايل به صلح
  با ديوار، دولت اسرائيل، اسرائيلي ها را نيز محبوس كرده است. -

  البته،  البته!* 
  بسيار سپاسگزارم -
 

  

  بايكوت فرآورده هاي اسرائيلي:
  نمونه هايي از اقدامات مبارزاتي جهاني

  لعليه رژيم نژادپرست و اشغالگر اسرائي 
  

پيش از اين ليستي از اين اقدام مردمي و جهاني تهيه شده كه همزمان 
 روي سايت راه كارگر و انديشه و پيكار منتشر شده است.

 http://www.rahekargar.de/temp/20090316-01-temp.htm  
http://www.peykarandeesh.org/jonbesh/Akhbare-Boyxott-e-

Israel.html  
  

  .103ليست زير ادامهء آن ليست است براي درج در آرش 
  

شومن معروف كانال يك تلويزيون فرانسه، آرتور، با بي  ـ2009مارس  17
  اعتنايي تماشاگران روبرو شد

وي كه به حمايت از اسرائيل معروف است و هرسال براي كمك به ارتش 
كمك جمع آوري مي كند، بنا به نوشتهء روزنامهء » شو«يل با اجراي اسرائ

La Voix du Nord  آرتور ديروز  2009مارس  16(صداي شمال) مورخ



  ديوار ننگ 

٢٨١  103 ي ارهآرش شم

تماشاچي داشته  Loos-Haubourdinنفر در سالن  300نتوانست بيش از 
هزار نفر را به خود جلب مي  100باشد، حال آنكه نمايش هاي او معموال تا 

نامهء ياد شده نوشته است كه طرفداران بايكوت اسرائيل تراكت كرد. روز
هايي در جلوي محل نمايش پخش كرده بودند كه حمايت آرتور را از 

 اسرائيل نشان مي داد. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article3924 

  
نامه به مارتين اوبري، دبير كل حزب سوسياليست  ـ2009مارس  18

فرانسه و شهردار شهر ليل در اعتراض به همكاري بين شهر ليل و حيفا 
 (اسرائيل)

http://www.europalestine.com/spip.php?article3925  
اسرائيل جشن هاي فرهنگي فلسطيني را ممنوع كرد.  ـ2009مارس  21

 بازهم براي بايكوت اسرائيل دليل ديگري مي جوييد؟
http://www.europalestine.com/spip.php?article3935 

ل عكس اجساد سربازان اسرائي »تي شرت«بر   ـ2009مارس  21
  فلسطيني ها نقش بسته است

عكس هايي از اجساد بچه هاي فلسطيني، از مادراني كه بر گور فرزندان 
از دست رفته شان مي گريند، از مسجدهايي كه به خاكستر بدل شده 

تي شرت هاي سربازان ارتش اسرائيل است كه يك شركت توليد » دكور«
 جيب مي زند.  تي شرت در تل آويو با فروش آنها پول به

http://www.europalestine.com/spip.php?article3937  
داروهاي ژنريك توليد مي  TEVAشركت اسرائيلي  ـ2009مارس  24

كند. اسرائيل با بمب هاي فسفري فلسطيني ها را بمباران كرده است. به 
نمي  TEVAخانه اي كه اين داروها را عرضه كند مي توانيد بگوييد: دارو

 خواهم.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3942  

ـ قرار بود در چارچوب همكاري شهر فرانسوي ليل و 2009مارس  25
سرائيل هيأتي اسرائيلي از ليل ديدن كنند. در پي اعتراض به شهر حيفا در ا

 شهردار ليل (از حزب سوسياليست) اين ديدار لغو شد.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3945  

ز يك صندوق بازنشستگي شركت فرانسوي آلستوم ا ـ2009مارس  26
سوئدي اخراج شد، زيرا در اشغال سرزمين هاي فلسطيني با اشغالگران 

  همكاري دارد.
كارزار خودداري از سرمايه گذاري در اسرائيل در اروپا شدت پيدا كرده 

 آخرين مؤسسه اي ست كه... AP7است. صندوق بازنشستگي سوئدي 
http://www.europalestine.com/spip.php?article3947  

مارس در شهرهاي مختلف  28ـ ليست تظاهرات فردا  2009مارس  27
 فرانسه براي پخش تراكت هاي بايكوت.

http://www.europalestine.com/spip.php?article3950  
ـ نامهء دو اسرائيلي كه از اقدام بايكوت پشتيباني كرده  2009مارس  30
  اند

http://www.europalestine.com/spip.php?article3957  
  

  يي دارد.ـ آري، بايكوت اسرائيل كارآ 2009مارس  30
(آري!) خود » بايكوت«تارنماي اتاق بازرگاني فرانسه ـ اسرائيل در ستون 

اسرائيل، بايكوت و كسب و كار: در سال «روز سه شنبه تيتر زده است: 
درصد كاهش مي يابد. صادر كنندگان بايد  10صادرات اسرائيل  2009

 ».بله كنندخود را آماده كنند تا با كارزار بين المللي ضد اسرائيلي مقا
http://www.europalestine.com/spip.php?article3959  

  ـ رم (ايتاليا) بايكوت فرآورده هاي اسرائيلي 2009مارس  31
بايكوت گسترش مي يابد: كساني كه در چارچوب فوروم فلسطين مبارزه 

كه شعبه اي  Auchanشنبه عليه فروشگاه بزرگ زنجيره اي  مي كنند روز
 در حومهء شرقي رم دارد دست به آكسيون زدند...

http://www.europalestine.com/spip.php?article3960  
تقريباً در سراسر  ـ مديريت فروشگاه هاي زنجيره اي 2009مارس  31

  فرانسه بايد مسؤوليت خود را بر عهده بگيرند.

در شهرهاي بوردو، مونتروي، ليون... و در بسياري از نقاط فرانسه 
مبارزاني كه براي تأمين حقوق فلسطينيان و اجراي عدالت فعاليت مي 
كنند مديريت فروشگاه هاي بزرگ را به پرسش گرفته اند تا در رابطه با 

سال است مردم فلسطين را از خانه  60ي كه از كشوري مي آيد كه كاالهاي
 و سرزمين شان طرد مي كند توضيح بخواهند...

http://www.europalestine.com/spip.php?article3961  
روز «اسپانيا): بزرگداشت ـ شهر بيل بائو (ايالت باسك  2009آوريل  1

  مارس) با شعار بايكوت: 30(در فلسطين » زمين
كارگران باسك مدتها است كه در جنبش هميستگي با آرمان فلسطين 

در بيل  LABپيشگام هستند. در زير برخي از آكسيون هايي كه سندكاي 
 بائو در رابطهبا فراخوان بايكوت انجام داده مي يابيد

http://www.europalestine.com/spip.php?article3966  
مارس در پاريس را براي بايكوت  28ـ ويدئوي تظاهرات  2009آوريل  2

 ببينيد
http://www.europalestine.com/spip.php?article3964  

ـ ويدئوي جديد بايكوت در شهر ميالن ايتاليا: تالش براي  2009آوريل  2
آگاه كردن خريداران يك فروشگاه بزرگ كه خريد كاالهاي اسرائيلي كمك 

 مالي به جنگ با مردم فلسطين است....
http://www.europalestine.com/spip.php?article3970  

سنديكاليست آلماني كه  Hermann Dierkesـ در دفاع از  2009آوريل  4 
به خاطر حمايت از بايكوت اسرائيل، متهم به يهود ستيزي شده جمعي از 
مبارزان يهودي تبار با كساني كه مدعي سخن گفتن به نام تمام يهوديان 

لفت كرده تأكيد نموده اند كه اين كسان از اتهام يهودستيزي هستند مخا
سوء استفاده مي كنند تا صداي اعتراض هاي مشروع و محقانه را خفه 

 كنند.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3971  

ژوهشگر اسرائيلي راحله ميزراهي، كارشناس امور ـ پ 2009آوريل  6
فرهنگي خواستار بايكوت اسرائيل و اخراج آن از عضويت يونسكو شده 

 است. يك متن نمونه...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3974  

ـ فروشگاه كورا رميرمون عليه يك مشتري كه طي نامه  2009آوريل  7
اي مؤدبانه از او خواسته بود محصوالت اسرائيلي در مغازهء خود عرضه 

 نكند به پليس شكايت كرد
http://www.europalestine.com/spip.php?article3976  

به علت دست داشتن در  Dexiaـ بايكوت بانك دكسيا  2009ريل آو 9
  تأمين مالي مستعمره سازي در سرزمين هاي فلسطيني.

آوريل در حالي كه نمايندگان منتخب شهرداري هاي استان پاريس در  9
پارك فلورال ونسن اجتماع كرده بودند تا تأمين مالي پروژه هاي شهرداري 

كه از نمايندگان بانك دكسيا هم براي مشاركت  ها را بررسي كنند. از آنجا
در اين امر دعوت شده بود، فعاالن كارزار بايكوت اسرائيل دست به يك 

 آكسيون افشاگري عليه بانك دكسيا زدند.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3982  

ـ نامه اي به مارتين اوبري، شهردار شهر ليل در شمال  2009آوريل  11
فرانسه و خواست الغاء همكاري بين اين شهر و شهر حيفا در اسرائيل. نامه 

  را در زير مي خوانيد...
ـ روشنفكر اسرائيلي آبراهام يهوشوا كه در خدمت  2009آوريل  13

آوريل در شهر تورن ايتاليا  4ند روز تبليغات جنايتكارانهء اسزائيل قلم مي ز
سخنراني داشت. دوستان ما در فوروم فلسطين دست به افشاگري عليه وي 
زدند و در نتيجه استقبال از وي به هم خورد (ويدئو را تماشا كنيد). اين 
مبارزان همچنين خواستار شده اند كه در نمايشگاه كتاب اين شهر در ماه 

ن ويژه دعوت شده است، عليه همكاري مصر و مه، كه مصر به عنوان مهما
 اسرائيل دست به افشاگري بزنند. 

http://www.europalestine.com/spip.php?article3993  
ـ شركت فرانسوي وئوليا كه براي ساختن يك ترامواي  2009آوريل  15

لمقدس را به مستعمرات اسرائيلي وصل مي كند با اسرائيل كه بيت ا
  همكاري دارد، به خاطر افشاگري هايي كه عليه آن صورت گرفته يك

   



  ديوار ننگ 

٢٨٢  103 ي ارهآرش شم

  

  
ميليون يورويي را در شهر بوردو (فرانسه) از دست داد  750مناقصهء مهم 

  و قرارداد با شركت كئوليس بسته شد...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3999  

را در اين باره در همين شمارهء آرش مي  2009ژوئن  5(مقالهء لوموند 
  خوانيد)

  ـ  2009آوريل  17
دو روز پيش از تشكيل كنفرانس ضد تبعيض نژادي ملل متحد در 
سويس، كنفرانس ديگري برپا مي شود تا معافيت اسرائيل از مجازات در 

  سي قرار گيرد.قبال جناياتي كه مرتكب مي شود مورد برر
http://www.europalestine.com/spip.php?article4026  

  ـ ارتش اسرائيل مي خواست در لندن برقصد. 2009آوريل  20
روزنامهء گاردين خبر مي دهد كه برنامهء رقص و آواز ارتش اسرائيل كه 

د در لندن برپا شود به دليل اعتراضات فراواني كه صورت گرفت لغو قرار بو
  شد...

http://www.europalestine.com/spip.php?article4039  
  

حزب «ـ رائول ژنار كانديداي انتخابات پارلمان اروپا از  2009آوريل  22
در ناحيهء جنوب شرقي پاريس در كارزار  (NPA)» ضد سرمايه داري نوين

انتخاباتي خود موضع خويش را به نفع فلسطين صريحاً بيان كرد. مصاحبه 
  اي را با او در زير مالحظه مي كنيد...

http://www.europalestine.com/spip.php?article4048  
 Perthـ كنگرهء سنديكاهاي اسكاتلند منعقد در شهر  2009آوريل  22

بايكوت اسرائيل، خودداري از سرمايه گذاري، و مجازات آن را تصويب 
  كرد...

http://www.europalestine.com/spip.php?article4049  
  ـ عجيب ولي راست! 2009آوريل  25

شهردار وين ـ اتريش به اتاق تجارت اسرائيل اجازه داده است كه در 
تل آويو «ساحل دانوب، به مناسبت صدمين سال تل آويو، يك پالژ به نام 

  برپا كند.» بيچ
http://www.europalestine.com/spip.php?article4051  

مورد نقض  2500ـ فروشگاه زنجيره اي كارفور به خاطر  2009مه  8
قانون و فريب خريداران كه در شش شعبهء آن در ناحيهء پاريس صورت 

  حاضر شد. (Evry)گرفته دربرابر دادگاه پليس اوري 
http://www.europalestine.com/spip.php?article4078  

ـ شركت وئوليا در جستجوي كسي كه مديريت ترامواي  2009مه  9
  قدس را برعهده بگيرد.

در مجمع عمومي ساالنهء شركت، رئيس هيئت مديره، هانري پروگليو 
را به مستعمرات اسرائيلي براي تعيين مدير آيندهء تراموايي كه بايد قدس 

  وصل كند كامالٌ در مخمصه قرار داشت...
http://www.europalestine.com/spip.php?article4083  

  ـ بايكوت كاالهاي اسرائيلي در وال دواز (استان پاريس). 2009مه  11
مه را مالحظه مي كنيد كه  11ي از روزنامهء پاريزين مورخ در زير مقاله ا

گزارشي از افشاگري و بسيج جهت بايكوت محصوالت اسرائيلي را چاپ 
  كرده است.

http://www.europalestine.com/spip.php?article4090  

س، اسرائيل، كنيسه: همدستي با تروريسم دولتي ـ ني 2009مه  13
  اسرائيل و خَلط مبحث هاي زيانبار

كريستيان استروزي وكيل مجلس و شهردار نيس و نيز اريك سيوتي «
وكيل مجلس و رئيس استانداري آلپ ماريتيم جشن ملي اسرائيل را فردا 

ملي  مه برگزار مي كنند و كنيسهء بزرگ خيابان دولوا سرود 14پنجشنبه 
  ».اسرائيل و سپس سرود ملي فرانسه را خواهد نواخت

http://www.europalestine.com/spip.php?article4092  
ـ سازمانهاي اسرائيلي كه از نروژ مي خواهند در اسرائيل  2009مه  15

  سرمايه گذاري نكند.
سازمان اسرائيلي از مردم نروژ خواسته اند كه صندوق هاي  بيست

بازنشستگي ملي نروژ خود را از كليهء شركت هاي اسرائيلي كه در اشغال 
  سرزمين هاي فلسطيني دست دارند كنار بكشند.

http://www.europalestine.com/spip.php?article4100  
  ـ بايكوت اسرائيل پيش مي رود! 2009مه  15

در پي كارزاري كه در آمريكا براي بايكوت اسرائيل جريان دارد، شركت 
اتحاد فلسطيني و « PAJUموتوروال خود را از اسرائيل رها كرد. مقالهء 

  را در زير بخوانيد...» يهودي ـ مونتريال
http://www.europalestine.com/spip.php?article4102  

ـ مديريت جشنوارهء فيلم ادينبورگ (انگلستان) وجهي را  2009مه  15
كه سفارت اسرائيل به عنوان كمك به اين جشنواره كرده بود برگرداند زيرا 

  م برپا شده بود...اعتراضات فراواني به اين رابطهء ناسال
http://www.europalestine.com/spip.php?article4103  

ـ ششمين كنگرهء ملي سنديكاي سراسري مديريت  2009مه  15
مدارس، دانشگاهها و كتابخانه ها ـ فدراسيون سنديكايي متحد 

(SNASUB-FSU)  كه در تمام اين هفته اجالس داشت، به كار خود پايان
  داد و پيشنهاد بايكوت اسرائيل را تصويب كرد.

http://www.europalestine.com/spip.php?article4104  
تعمرات اسرائيلي ـ بانك دكسيا اعالم كرد كه ديگر به مس 2009مه  15

  وام نخواهد داد
پس از آنكه دوستان بلژيكي ما، در بروكسل، از بانك فرانسوي ـ بلژيكي 
دكسيا خواسته بودند دربارهء تأمين مالي شهرك سازي هاي اسرائيلي در 
سرزمين هاي اشغالي حساب پس بدهد، ديروز دهها نفر از فعالين كارزار 

ع عمومي سهامداران بانك در آنجا ، محلي كه مجم»الدفانس«بايكوت به 
برپا بود، رفتند تا در آنجا دست به اعتراض بزنند... (ويدئو و اطالعيهء 

  مربوطه را مالحظه كنيد).
http://www.europalestine.com/spip.php?article4105  

  ـ دولت هاي عرب همدست اسرائيل! 2009مه  22
است كه دولت هاي عرب  نه جديد است، نه شگفت انگيز، اما تكان دهنده

كه ادعا مي كنند رابطه اي با اسرائيل ندارند، بگذارند الماس فروش 
  ، از موقعيت مرفه و كامالً ممتازي برخوردار باشد:Levievاسرائيلي، 

http://www.europalestine.com/spip.php?article4121  
بي ـ بايكوت محصوالت اسرائيلي: وزير كشور [فرانسه] ال 2009مه  24

  اسرائيل را سرجاي خود نشاند
ميشل آليو ماري پاسخي مفصل و رضايت بخش به اريك رائو و دوستانش 

داد. آنها از وي در مجلس ملي خواستند كه عليه  UMPدر حزب 
شهرونداني كه براي بايكوت كاالهاي اسرائيلي در فروشگاه هاي بزرگ 

  فعاليت مي كنند اقدام نمايد:
http://www.europalestine.com/spip.php?article4127  

ـ جورج فرِش قصد دارد يك شركت اسرائيلي صادرات ـ  2009مه  25
  ايجاد كند. Agrexcoواردات را در 

النگدوك «دوستان ما در شهر مون پوليه (فرانسه) شوراي استانداري 
را برحذر داشته اند كه مبادا به يك شركت صادرات ـ واردات » روسيون

پروانهء كار بدهد.  (Sète)وه و سبزيجات در بندر ست اسرائيلي مي
شغل ايجاد خواهد  200استانداري براي اين شركت تبليغات مي كند كه 

كيست و چه كاسه اي زير نيم كاسه » آگركسكو«كرد. اما اين شركت 
  پنهان است؟

http://www.europalestine.com/spip.php?article4133  



  ديوار ننگ 

٢٨٣  103 ي ارهآرش شم

  ـ بس كنيد! اسرائيل ما را ابداً به خنده نمي اندازد! 2009مه  25
همان طور كه همه مي دانند اسرائيل در اروپا ست. به اين دليل است كه 

امسال از » مركز اروپايي هنرهاي تفريحي اروپا«ژان ميشل برانكار، مدير 
  لي دعوت كرده است:يك گروه سيرك اسرائي

http://www.europalestine.com/spip.php?article4135  
  مه جلوي تئاتر تعيين شده است] 29[براي تظاهرات اعتراضي روز 

ـ تبليغات براي توريسم اسرائيل دئر متروهاي لندن بايد  2009مه  25
  برچيده شود

كارزار اعتراضي براي برچيدن تبليغات توريستي اسرائيل در متروهاي 
لندن باعث شده كه مديريت مترو اين تبليعات را حذف كند. فعالين 
بايكوت با ارسال نامه، با تلفن مراتب اعتراض خود را نشان دادند. در فرانسه 

ي براي كشوري هم بايد همين كار كرد. در متروي پاريس تبليغات توريست
  صورت مي گيرد كه تروريسم را در گسترده ترين سطح اعمال مي كند:

http://www.europalestine.com/spip.php?article4137  
رئيس اتحاديهء » دكتر امجد برهم«ـ گاردين مقالهء  2009مه  29

فلسطيني استادان شاغل در دانشگاه را چاپ كرده است. نامهء او بر پايهء 
ت كه كنگرهء دانشگاهيان انگليسي در اين هفته گرفته كه تصميمي س

  اسرائيل بايد مشمول بايكوت شود:
http://www.europalestine.com/spip.php?article4144  

ركنان ـ هشتمين كنگرهء ناحيه اي سنديكاي  ث. ژ. ت. كا 2009مه  30
جلسه داشت به  26و  25آموزش و پرورش شمال فرانسه كه در روزهاي 

بايكوت اسرائيل در زمينه هاي اقتصادي، دانشگاهي، فرهنگي ورزشي و 
سرمايه گذاري رأي موافق داد. كنگره از ث. ژ. ت. مي خواهد تا زماني كه 
سنديكاي كارگران اسرائيلي (هستدروت) سياست استعماري اسرائيل را 
محكوم نكرده رابطهء خود را با آن قطع كند و با سنديكاهاي فلسطيني 

  رابطه برقرار نمايد.
http://www.europalestine.com/spip.php?article4149  

ا به بايكوت بيش از پيش توجه مردم ر«ـ عمر برغوثي:  2009ژوئن  2
  »خود جلب مي كند

عمر برغوثي يكي از بنيانگذاران كارزار بايكوت آكادميك و فرهنگي 
اسرائيل در يك مصاحبه به سخناني از اين گونه كه گاه شنيده مي شود: 

ورزش و سياست با هم ربطي «يا » سياست را نبايد با فرهنگ قاطي كرد«
  ندارند پاسخ مي گويد:

http://www.europalestine.com/spip.php?article4150  
  ـ شركت متروي پاريس دربرابر اعتراضات حساس است.  2009ژوئن  3

  به اعتراضات با نامه، تلفن ادامه دهيد:
http://www.europalestine.com/spip.php?article4156  

به با ليزا تراكي استاد دانشگاه در بيرزيت ـ مصاح 2009ژوئن  5
اگر توليدكنندگان گوجه فرنگي اسرائيلي نبايد از بايكوت معاف «(فلسطين):

  باشند چرا دانشگاهيان اسرائيلي بايد استثنا بمانند؟
http://www.europalestine.com/spip.php?article4163  

 كارزار بايكوت عليه رژيم نژادپرست، تروريست و اشغالگر اسرائيل ادامه دارد...
* 

  شركت فرانسوي وئوليا و تاوان
  مداخله اش در ترامواي اورشليم 

  كارزار جنبش هاي جانبدار فلسطين
 براي بايكوت اسرائيل گسترش مي يابد 

   2009ژوئن  5از لوموند 
  

ختمان ترامواي بيت المقدس با نصب ريل در خيابان ها درحالي كه سا
ادامه دارد فشار بر دو شركت فرانسوي سازندهء اين خط يعني آلستوم و 
وئوليا تشديد شده است. هستند كساني كه با اين طرح به مخالفت 

آوريل گذشته دادگاه شهرستان نانتر (حومهء پاريس)  15برخاسته اند. 
پروندهء شكايتي كه انجمن همبستگي فرانسه ـ خود را براي رسيدگي به 

. انجمن مزبور اعالم كردبه اين دادگاه ارائه كرده صالح  (AFPS)فلسطين 

دانسته و خواستار لغو آن » مخالف قانون«قرارداد ساختن اين ترامواي را 
شده است زيرا هدف از اين خط، وصل كردن مركز بيت المقدس به كلوني 

محله هاي فلسطيني اشغال شده توسط اسرائيل هاي يهودي ست كه در 
برپا شده است. انجمن همبستگي فرانسه ـ فلسطين شكايت خود را برپايهء 
مصوبات چهارمين كنفرانس ژنو تنظيم كرده كه ساختن مستعمرات 
(شهرك هاي مسكوني) در يك سرزمين اشغال شده را امري غير قانوني به 

  شمار مي آورد.
ترتيب، تأمين واگون هاي ترامواي و سپس بهره  آلستوم و وئوليا به

برداري از آن را بر عهده دارند. وئوليا روي سايت اينترنتي خود ابراز تأسف 
مي كند كه تشكيالت خودمختار فلسطين مخالفت خود را با اين طرح 
چهار سال پس از آنكه قرارداد واگذار شده ارائه كرده است. نظر دادگاه اين 

ل به عنوان كشوري بيگانه نمي تواند از شموليت حكم است كه اسرائي
زيرا واقعيت اين است كه اسرائيل قدرتي ست كه «دادگاه معاف باشد 

بخشي از ساحل غربي را كه ترامواي مورد اختالف از آن مي گذرد در 
  آلستوم و وئوليا خواستار تجديد نظر شده اند.». اشغال خود دارد

سنگيني را بالقوه با خود به همراه مي آورد اين تصميم دادگاه كه عواقب 
در حالي رخ مي دهد كه جنبش بايكوت آلستوم و وئوليا تحت تأثير 
ائتالفي از جنبش هاي جانبدار فلسطين گسترش مي يابد. وئوليا كه در 
ساحل غربي يك خط اتوبوس و جمع آوري آشغال را اداره مي كند ــ كه 

يهودي ست ــ به صورت هدف  دو سرمايه گذاري به سود شهرك هاي
وئوليا را «سرزنش ها و حمالت مبارزان درآمده است. آنها شعار مي دهند 

در آغاز امسال اين شركت چند مليتي فرانسوي ». از خط خارج كنيم
قرارداد آب و نان دارمديريت متروي استكهلم را كه تا آن زمان برعهده 

رو مي شد از دست داد. ميليون يو 900داشت و بالغ بر يك ميليارد و 
هرچند نمايندگان مجلس (سوئد) اطمينان مي دهند كه تصميم شان 

ي سوئدي  NGOناشي از مالحظات تجاري ست، اما تأثير گروه فشار 
Diakonia .حتماً تأثير جدي داشته است  

هزار جمعيت)  300در نيمهء ماه مارس، شهر ساندويل در انگلستان (با 
صهء جمع آوري آشغال كه مبلغ اش به يك ميليارد و نام وئوليا را از مناق

ميليوني مي رسيد حذف كرد. يك ماه بعد، شوراي شهرداري مالواي،  600
سومين شهر بزرگ ايرلند توصيه كرد كه قرارداد توزيع آب را كه تا آن 
زمان در اختيار وئوليا بود تمديد نكنند. بازهم در آوريل گذشته، شعبهء 

ميليون يورويي را از دست  650كت فرانسوي يك بازار حمل و نقل اين شر
داد. در تماسي تلفني كه با يكي از مسؤولين وئوليا گرفته شد، وي تأثير 

در «فعاليت طرفداران بايكوت را در اين مورد كم اهميت تلقي كرد و گفت: 
جريان فعاليت يك شركت، امري عادي ست كه بازاري را از دست بدهد. 

ات محلي فقط كوشيده اند با تأمين كنندهء ديگري معامله در بوردو مقام
اسكانديناوي و انگلستان، فعاليت طرفداران «وي اعتراف كرد كه در » كنند.

اين اعتراف براي عمر برغوثي كه ». بايكوت براي ما گران تمام شده است
يكي از گردانندگان كارزار بايكوت عليه وئوليا است تعجب آور نيست. وي 

ميليارد دالر [چهار و نه دهم ميليارد  7از آغاز امسال، وئوليا «يد: مي گو
يورو] از بازار بالقوهء خود را از دست داده است. چنين نيست كه مديران 
وئوليا ناگهان تبديل به مديران بد شده باشند، بلكه بديهي ست كه قضيهء 

  ترامواي بيت المقدس چهرهء اين شركت را لكه دار كرده است.
وليا كه مي داند اين استدالل ها چندان بردي ندارد روي تارنماي خود وئ

ستوني باز كرده است براي پاسخگويي به انتقادات. مسأله به صورت امري 
عاجل درآمده است. برخي مؤسسات مالي به گردونهء كارزار بايكوت 

 AP7و صندوق بازنشستگي سوئد  ASNپيوسته اند مانند بانك هولندي 
ز مهمترين سرمايه گزاران اين كشور است. انجمن هاي جانبدار كه يكي ا

فلسطين كه به خاطر اين پيروزي هاي نخستين به شور و شوق آمده اند بر 
ليون  Egis Railگسترهء حمالت خود را افزوده اند. شركت مهندسي 
كارزار ما با شتابي «(فرانسه) هدف بعدي آنها است. عمر برغوثي مي گويد: 

يني نكرده بوديم گسترش مي يابد. حال كه كشورهاي غربي كه پيش ب
ترجيح مي دهند چشمان خود را ببندند بر ما، جامعهء مدني، است كه 

(نويسندهء ». كاري كنيم كه اسرائيل قوانين بين المللي را رعايت كند
  مقاله: بنيامين بارت)

*  


