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در فضايی ملتهب و پر از بيم و اميد ،  روز قدس فرارسيد 
و حضور پر شور مردم در تهران و چند شهر بزرگ 
کشور در صف مستقل و با شعارهايی که به طور مستقيم 

ا به شهريور ر 27راس نظام را نشانه رفته بود، روز 
عنوان  روزی فراموش نشدنی و ماندگار  در تاريخ 

  . مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ثبت کرد
 22به دنبال تظاهرات بزرگ و ميليونی پس از کودتای 

خرداد و سرکوب حاد حکومت و ارتکاب جناياتی که تنها 
با جنايات فاشيسم هيتلری قابل مقايسه است ، سوال 

جنبش اعتراضی مردم  که بيشک بزرگ اين بود که آيا 
خاموش نشده  و در جويبارهای گوناگون جريان داشت 
،در لحظه کنونی  اين نيرو را در خود ذخيره دارد که بار 
ديگر يک حضور گسترده يابد و خيابانها را زير مارش 

شهريور  27شورشی خود به لرزه درآورد ؟ روز جمعه 
چند شهر بزرگ جنبش مردم با فتح خيابان های تهران و 

ديگر  و طرح شعارهايی که مشخصا مرز اصالح طلبی 
موسوی و کروبی را که تا کنون  با جنبش همراهی کرده 
اند را نيز در نورديده است ، پاسخی روشن و انقالبی به 

  . اين سوال داد
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  !خودزنی رژیم            
  

  تقی روزبه                  
  

گردونه خودی و غيرخودی سازی حکومت اسالمی پس 
ازاعتراضات ميليونی چندماهه اخير، دورو سرعت حيرت 

خودی .عمل می کند" گيوتين"انگيزی پيداکرده وهم چون فرود
ها وخدمت گزاران ودولتمردان باخلوص نيت  چندين دهه نظام 

جرگه صفوف دشمنان برانداز وبرگذارکنندگان  به يکباره به
يا هم چون  محمد . انقالب مخملين عليه نظام پرتاب می شوند

خاتمی، حرمت عمامه اش درتهاجم چماقداران چاقوبدست 
لگدمال می شود ويا هم چون حجاريان ها  به زندان افکنده شده 
و وادارمی شوندکه به جرم خود، آلت دست دشمن 

وباالترازهمه دانش وتوان تئوريک خود را .ايندشدن،اعتراف نم
  !درنفی  نظرات پيشين خود ودفاع تئوريک ازنظام بکارگيرند
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   آرش با حشمت محسنیمجله مصاحبه 

 درباره مسائل جنبش کارگری ايران     
  

ظر شما سطح آگاهی طبقاتی کارگران ايران در چه به ن*

  ای است؟مرحله
چرا که در ايران ما با . پاسخ به اين پرسش کاری است سخت دشوار

ها يا مجالتی کارهای ميدانی يا نظرسنجی در ميان کارگران يا روزنامه
که به نحوی از انحاء آرزوها، گرايشات و سطح افکار آنان را در 

دانيم کارگران ما نمی. شش دهد محروم هستيممقياس سراسری پو
- ها خوشکنند از کدام فيلمساعات فراغت خود را چگونه سپری می

. روند يا نهبه زيارت می .خوانندای میآيد يا چه روزنامهشان می
های که ها و محلها به چه ميزان است، پاتوقسطح تحصيالت آن

های قومی يا از چه سنتکنند به چه ميزان و کدام اند، تجمع می
مذهبی بر خوردارند، تا چه حد ريشه روستايی دارند و يا فرهنگ 

سطح "بنابراين تعيين . ..شهرنشنی به چه ميزان نهادی شده است
اما به تجربه . براستی امر دشواری است" آگاهی طبقاتی کارگران

طور که گرامشی به درستی يادآور شده است آگاهی دانيم و همانمی
ارگران يک آگاهی متناقض است عناصری از آگاهی در نفی وضع ک

موجود با عناصری از آگاهی که درچارچوب وضع موجود اند با هم 
به عالوه اگر يک ارزيابی عينی و ابژکتيو از جنبش . همزيستی دارند

- کنيم که بخشکارگری در شرايط کنونی به دست دهيم، مالحظه می
ی درخواستی به به واسطه مبارزه های قابل توجهی از کارگران،

بی اعتنايی و . ای برخوردارندگيری  از آگاهی اتحاديهميزان چشم
های عملی در منزوی کردن نهادهای شبه کارگری رژيم ، برداشتن گام

  .کنداين مدعا را تاييد می) شرکت واحد و هفت تپه(برپايی سنديکا 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  
  

  ... مارش خيابانی مردم در  روز قدس
  
  

خيزش مجدد مردم در روز قدس نشان داد که با همه 
سرکوبها و با وجود تهديد مستقيم خامنه ای و فرماندهان 
سپاه ، نيروی کينه و خشم از وضع موجود و اميد به 
همبستگی  بيش از ترس از سرکوب در جنبش مردم 

واين جنبش از چنان پتانسيلی برخوردار است ذخيره شده 
در هر . که همچنان با فراز و فرود تداوم و تکامل می يابد 

فراز نيرو آزاد ميکند و صف طرفداران نظام را بيش از 
پيش درهم ميريزد و در هر فرود تجربه جمع ميکند و 
نيرو ذخيره ميکند و  پايه ها را گسترش ميدهد تا در فراز 

  .و با اعتماد به نفس بيشتر برخيزدتر،منسجم تربعدی آگاه 
 

اگر هر فراز جنبش شورانگيز است، اما تا خيزش نهايی 
و نبرد آخرين ، هر فرود جنبش که در آن تجديد قوا 
صورت ميگيرد و نيروی تعرض بعدی جمع ميشود ، نيز 

در اين مرحله است که رهبران طبيعی . دارای اهميت است
دم و با شرکت در مبارزات جاری جنبش از ميان خود مر

آنها گزين ميشوند و شعارهای مستقل مردم بر مبنای 
پلوراليزم و نيز اشتراکات واقعی راه مبارزه را روشن تر 

دراين ميان بويژه جنبش های متنوع .ميسازد
اجتماعی،جنبش بخش های گسترده وگوناگون کارگران 

يت ها مزد و حقوق بگير،زنان، جوانان، دانشجويان ،مل
هر کدام بستری مناسب برای تقويت پايه های جنبش و 

  . تقويت همبستگی اين جنبش ها  ست
 

اکنون به دنبال راه پيمايی پر شکوه ضد حکومتی روز 
قدس و فرياد مرگ بر ديکتاتور و هشدار به رهبری در 

نيروهای امنيتی بار ديگر ! باره آمادگی  مردم برای قيام 
لين صفوف مردم کرده و انها را اقدام به دستگيری فعا

با توجه به تجربه قبلی و . روانه زندانها کرده است
جناياتی که نسبت به زندانيان اعمال شد ، تشديد مبارزه 

  .برای آزادی کليه دستگير شدگان اهميت زيادی دارد
  
  

  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی ايران 
  !زنده باد سوسياليسم ! زنده باد آزادی 

 
  

  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
 )راه کارگر ( 
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  ...خودزنی                
  
  

وانداختن " اراذل واوباش"معلوم شد که افکندن آفتابه به گردن 
پيش  آنها در یک هلفدونی بنام کهریزک همه وهمه جز

معلوم شد که  خود حکومت .برای امروزنبوده استتمرینی 
وسردمداران و گزمه گان مزدورش، براستی  ازرزل ترین 

فی .اوباشانی بوده اندکه برسرنوشت ما حکم می رانده اند
الواقع لجن ها وروسوبات تاریخی مان درقالب بختگی بنام 
والیت فقيه حلول کرده وبا عروج خود ازاعماق به سطح 

بنابراین رزالت  و لومپنيسم را . رسيده استسلطه آشکار 
نيزباید به یک دوجين خصائص ضدانسانی این حکومت عجين 

معلوم شدکه حکومت دین . شده بامذهب و سرمایه افزود
معلوم . می تواند خود به دین فروش ترین حکومت تبدیل شود

شد که محصول نهائی آن عروج شارالتانی است  که کالم 
! ت که نظام یعنی من ومن یعنی نظامنهائی اش این اس

واین البته چيزی جزتحقق نهائی حکم تاریخی خمينی  
درمورد جایگاه واختيارات والیت مطلقه و اولویت مصلحت نظام 

وازطنزتاریخ آن . برهرچيز دیگرحتی تعطيل اصول دین نيست
که شارالتان عروج کرده به نوک هرم قدرت، خود درآن روزها 

دروالیت مطلقه مورد شماتت خمينی  بدليل چون وچرا
قرارگرفت والبته باکنارگذاشتن چون وچراهای خود ازباب تقليد 
وتعبد به مراد خویش، راه عروج  پس ازمرگ وی را برای خود 

آری اصول فروشی وهکذا دین فروشی ازذات . هموارساخت
وگوهرنظریه والیت فقيه بيرون می تراود؛ وقتی که حفظ  

دیگری حتا برتعطيل موقت اصول دین تقدم  قدرت برهرمساله
مسأله اصلی مصحلت ناظربرحفظ نظام است ولوآن .می یابد

که برای آن به تجاوزوشکنجه نياز افتد  وچنين بودکه درکمال 
ناباوری وبهت همگان حربه تجاوز برای حفظ نظام درکهریزک 
به کارگرفته شد وحاالنيزرسوائی اش هم چون فرود آواری 

گرچه ناگفته نماندکه ازهمان .ا به لرزه افکنده است ارکانش ر
فردای عروج به  قدرت درانقالب بهمن این نوع تجاوزها بهمراه 
خشونت های دیگراعمال می شد، گيرم درپوشش و توجيهات 

درفاجعه . دیگرودرشرایط وجود مستِی توهم توده ای به نظام
اقعی و کهریزک تنها پرده ها باالرفت وامکان رؤیت رخساِرو

روتش نشده حکومت اسالمی درمقياس توده ای ممکن 
قاعدتا " شهریار"اگرماکياول امروززنده بود درنگارش . گردید

نظام والیت فقيه را به عنوان گویاترین نمونه برای روشن کردن 
رزالت نهفته در منطق قدرت واین که برای دست یابی و حفظ 

حتا اصولی که قدرت زیرپانهادن هرارزش اخالقی وانسانی 
خود مدعی پای بندی به آن است مجازاست، برمی 

ولی عالوه برآن مساله کنونی جمهوری اسالمی آن .گزید
است که این منطق نهفته درذات قدرت بطوراعم و 
متبلوردرتئوری وعمل والیت مطلقه به طوراخص، به مرحله ای 
ازوخامت رسيده است که اکنون حتا دسته چاقو ازشرتيغش 

اکنون این دولت  اسالمی و احمدی نژاد است . ن نيستدراما
خامنه .که عليه مراجع تقليد به مراجع قضائی شکایت می برد

ای اخيرا درنشستی با هنرمندان عموما آموخته و دست 
پرورده نظام، با ِشکوه و سخن غافلگيرکننده یکی ازآن ها 
 ،مجيد مجيدی، که یک عمربرای نظام تبليغ وهنرنمائی کرده 
وگویا سازنده فيلم تبليغات انتخاباتی ميرحسين موسوی هم 

او ازاین همه نقارو دشمنی به .بوده است مواجه می شود
وجود آمده در بين خانواده نظام بهت زده  وخشمگين است 
وبانک برمی دارد که آقا این وضعيت کنونی حال وروزخوشی 

درپاسخ می شنود که این . برایم باقی نگذاشته است
زعات تازگی نداشته و نيکی وبدی و بهشت وجهنم منا

خامنه ای خشم  وهم چنين  اعتراض . همواره باهم هستند
او به  پخش فيلم هایش  ازصداوسيمارا به طبع لطيف 

پس معلوم می شود که او !. وهنرمندانه او نسبت می دهد
  درکسوت سياستمداِرپاک تهی شده ازطبع هنرمندانه، خود 



  ...خودزنی                     
  
  

همان کسانی . اذعان داردکه این جنایات امر تازه ای نيست
که بنام مصلحت نظام اورا دراین مقام نشاندندو قدرت مطلقه 
را درکف دستش نهادند،اکنون نوبت خود این واگذارکنندگان 
قدرت به عنوان مصلحت نظام است که باید قربانی حفظ نظام 

مهمی اززندانيان سياسی را  وچنين است که  بخش. گردند
بنيان گذاران اوليه سازمان اطالعات وامنيت رژیم هم چون 
حجاریان،ویا دولتمدارانی چون بهزاد نبوی ورمضان زاده 
ونمایندگان سابق مجلس ویا تسخيرکنندگان سفارت آمریکا 
مثل محسن ميردامادی  وجملگی معتمدین خمينی، وهمه 

ورسوم مقرردادرسی  نظام،  هم بدون رعایت هيچ گونه  اداب
اشتهای ضدانقالب تمامی ندارد و درحال . تشکيل ميدهند

تهدید وزمينه چينی برای بازداشت  کسانی چون کروبی 
وموسوی وخانه نشين کردن رفسنجانی و خاتمی 

اکنون دامنه نارضایتی وفشار به درون مراجع ومدرسين .است
نی گسترش برجسته حوزه ونيزبه درون بيت وخانواده خمي

خط و نشان کشيدن باندهای حاکم، حرم امن . پيداکرده است
چنان که کيهان . آنها را نيرهدف گرفته است

ازدیدارهمسراحمدخمينی  ونوه هایش با پسربهشتی ویا 
خانواده ای زندانيان نسبت به نفوذ دشمنان به بيت امام 

اخيرا دستگيری نوه های آیت اله ها به ! هشدارداده است
ه گروگان برای ساکت کردن انتقادات وابرازنارضایتی به مثاب

منتظری درسخنان تازه . تاکتيک های رژیم اضافه شده است
خود ازنقش خویش درتدوین وتصویب تئوری مطلقه والیت 

کی گفته که چاقو ! بله!  فقيه ابرازشرمندگی کرده است
  ؟!دسته خودش را نمی برد

- تراجتماعی خودپس معلوم می شود که وقتی قدرت ازبس
ودراصل قدرت اجتماعی وخود حکومتی توليدکنندگان واقعی 

جداشود وواگذارگردد،نظارت ناپذیرشده و دیریا زودهم  -قدرت
چون شمشيری آخته  برسرواگذارکنندگانش آویزان می 

 -ویک قدرت بيگانه برخود-می شود" قدرت"قدرت وقتی .شود
نها تبدیل شود و که ازتوده ها جداشود وبه قدرتی بيرون ازآ

است ودرحيطه فرمان هيچ کس " نه قدرت"گرنه دیگر
اینکه این واگذاری وتفویض چگونه صورت .وناکسی نيست

گيرد،با طيب خاطروازطریق تشریفات و مراسم قانونی 
وپارلمان ویا بزور وغيرقانونی ،البته درجای خود مهم است 

وت ولی خدشه ای برصحت اصل فوق وارد نمی کند واین تفا
دردوره های .نسبت به آن امری ثانوی محسوب می شود

بحران انقالبی وقتی توده ها دست  به اقدام مستقيم می 
زنند،دوگانگی وتقابل بين قدرت جداشده و منشأواقعی قدرت 

دردوره های سرکوب وتمکين البته . بخوبی نمایان می شود
که  اکنون.این این دوگانگی و رابطه، مات ونامرئی ترمی گردد

ما با برآمد نوین و فرایند اقدام مستقيم مواجهيم،حاال که 
همه مشاهده می کنند قدرِت فراچنگ شده ،مصادره وبيگانه 
گشته را تنها بدست خود مردم می توان دوباره بدست آورد 
وسربه فرمانش کرد،باردیگرچگونگی شفافيت بخشيدن به 

ه ب- اقتداراجتماعی وتوده ای-رابطه بين جنبش وقدرت
واین که این . مهمترین پرسمان جنبش تبدیل شده است

بارنباید اجازه داد تراژدی انقالب بهمن،مصادره قدرت و فراچنگ 
نهادهای خود گردان وخود . شدن آن باردیگرتکرارشود

حکومتی درهرکوی وبرزن ودرهرحيطه وفضائی که ازچنگ 
دشمن بيرون کشيده می شود، باید دراختيارخود توده ها 

  .   وبماند و تحت نظارت مستقيم خود آن ها  باشد
  ! مأموریت تاریخی

اینکه حکومت اسالمی به چنان مرحله  ای ازگندیدگی 
رسيده است که تنها بادفنش می توان ازگند آن رها شد 
اکنون دیگر به آگاهی بزرگ اجتماعی  تبدیل شده  وطغيان 
ین توده های ميليونی درحرکت های اعتراضی وبالنده خود ا

وظيفه تاریخی را هربار با شفافيت دم افزونی  خاطرنشان 
واین آن کارسترگی است که اکنون درمقابل همه . می سازد

به فغان آمدگان  وجوش وخروِش همه تشييع کنندگان وقبل 
ازهرکس نسل جوان وسوخته،گورکنان واقعی حکومت 
اسالمی،وهمه انسانهای آزادیخواه درهرنقطه جهان 

البته انجام این مأموریت تاریخی مستلزم . ستقرارگرفته ا
اقدام مستقيم (نخست اعاده حيثيت ازانقالب:دوچيزاست

ودوم اجتناب ازتکرارتراژدی ).توده ای برای برافکندن نظام حاکم
  !)     مصادره قدرت ازچنگ توده ها(انقالب بهمن 
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 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 راديوبرابری 

www.radiobarabari.net 
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.net 

  
  تلويزيون برابری 

www.radiobarabari.net/tvbarabari.htm 
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 مواضع عمومی سازمان ما در : توجه
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح می شوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند



  
  اعالميه کميته مرکزی سازمان 

  
بازگشائی دانشگاه ها و مدارس  به مناسبت

  درسال تحصيلی جديد
  

  !سال سرنوشت ساز      
  

  
  نقش دانشگاه ها ومدارس درجنبش عمومی 

فرارسيدن مهر ماه وزمان بازگشائی مدارس ودانشگاه 
نه فقط باين .ها،امسال ازحساسيت ويژه ای برخورداراست

دليل که ازديرباز دانشگاه های ايران به عنوان 
ومت،دارای  سنت درخشان و نيرومندی درمبارزه سنگرمقا

عليه استبداد وبرای آزادی و عدالت اجتماعی  بوده اند  و 
تأثيرگذاربرمبارزه سراسری، بلکه هم چنين باين دليل که  
فضای  سياسی جديدی  که درپی مبارزات اعتراضی مردم 
درطی  سه ماهه اخير بوجود آمده،جنبش اعتراضی را  وارد 

تظاهرات بزرگ وميليونی پس . ف تازه ای کرده استنقطه عط
وتداوم آن دراشکال گوناگون وهم " کودتای انتخاباتی" از

چنين افشاء شدن جنايت ها وتجاوزات صورت گرفته درپی آن، 
رژيم را حتی درميان حاميان " اقتدار،مشروعيت وحيثيت"

بديهی است که . تاديروزخود سخت به زيرسؤال برده است
ت بزرگ وتوده ای نمی تواند بدون شرکت اقشارواليه اعتراضا

های گوناگون جامعه بويژه  اکثريت بزرگ استثمارشونده،  
دراين اعتراضات . فرزندان آن ها و جوانان معناداشته باشد

بويژه مشارکت فعال دانشجويان وجوانان امرمشهودی 
درواقع  تعداد قابل توجهی ازليست جان باختگان  وهم .است
رندانياِن برآمِد اخيررا دانشجويان وبطورکلی جوانان  چنين

دانشجويان ازتيررس موج جديد سرکوب ها .تشکيل داده اند
درامان نمانده ودامنه  تهاجم وحشيانه به کوی 
ومراکزدانشجوئی ازنظر شدت وخشونت حتی  از خشونت های 

دانشجو  5هم فراتررفت وموجب کشته شدن الاقل  78سال  18
علت حمالتی چنين .دانی شدن صدها تن گرديدوزخمی وزن

وحشيانه به دانشجويان، آشکارا بخاطرنگرانی ازنقش آنها 
اما .درجنبش سراسری و بقصد فلج کردنشان  صورت گرفت

عالوه برنقش واهميت جنبش دانشجوئی درفضای حساس 
وملتهب کنونی ،آنچه که  بازهم بردامنه حساسيت فصل 

ل  افزوده است، همانا احتمال بازگشائی سال تحصيلی امسا
نقش دانش آموزان . تبديل شدن مدارس به سنگرمقاومت است

دراعتراضات بزرگ خيابانی اخير  و اعتراضات محلی و شبانه 
وجلب وتشويق خانواده های خود به صحنه مبارزه برکسی 

والبته رژيم که خاطره دانش آموزان درانقالب .پوشيده نيست
جهت نگران ورود  دانش آموزان به  بهمن را بخاطردارد،بی

  .کارزارجنبش نيست
 
ازسوی ديگر جناح حاکم که درطی ماه های اخيرجنبش  

اعتراضی را زيرفشارسنگين سرکوب گرفته  و باتمامی توان 
خود تالش کرده است تا ازبرگزاری تظاهرات سراسری 
جلوگيری کند،وباتوجه به آن که خود معترف است که 

تنه هنوز خاموش نشده،بشدت نگران آن باصطالح  آتش ف
است که با بازگشائی مدارس ودانشگاه ها،کانون های مقاومت 
تازه ای برپاشوند و براثرآن آتش زيرخاکستر دوباره زبانه 

نگرانی فوق  بکرات اززبان فرماندهان ومقامات  . بکشد

امنيتی ودانشگاهی و نمايندگان ولی فقيه دردانشگاه ها 
البته رژيم فقط به ابرازنگرانی بسنده نکرده، .ابرازشده است

بلکه با جدی تلقی کردن اين خطر،برنامه های گوناگونی را 
برای مقابله با آن تدارک ديده وياهم چنان درحال تدارک ديدن 

انقالب "ابتدا حتی از تعطيلی دانشگاه ها  و هم چنين ضد. است
ای رأسا خامنه . دوم سخن به ميان آورده ومی آورد" فرهنگی

علوم اجتماعی  وحدود دوميليون دانشجوی شاغل در اين 
که البته بدليل کثرت ! رشته  ها را منشأ شرخوانده است

ميليونی دانشجويان بنظرمی رسد اگرتصميم به آن بگيرند 
. تعطيل دانشگاه خود به امری دشواروبحران زا تبديل شود

حول  -6 اعالم حفاظت اجتماعی  وحالت آماده باش  درمنطقه
ازديگراقدامات پيشگيرانه باندهای  -وحوش  دانشگاه تهران

عالوه برآن، بانزديک شدن زمان بازگشائی . حاکم است
دانشگاه ها ،صدها دانشجو درنقاط مختلف ازسوی نهادهای 
امنيتی  و حراستی احضار وبه آنهاتذکرداده می شود ودهها تن 

اکمات  دورتازه مح.ديگرنيز ازتحصيل محروم شده اند
دانشجوئی مانند دانشجويان دانشگاه مازندران و محکوم کردن 
آن ها به  زندان واخراج و محروميت های سنگين ويا منحل 
کردن انجمن های اسالمی ونظايرآن وتشکيل دادگاه اعتراف 

آماده . درمورد فعالين تحکيم وحدت ازديگر اقدامات رژيم است
ف خود درفضای کنون کردن بسيج دانشجوئی برای ايفای وظاي

و انجام نشست های مشترک اين نهاد دانشجوئی وابسته به 
رژيم بافرماندهان نيروی سپاه سيدالشهداء در تهران همه 
وهمه بخشی ازتدارک رژيم برای مقابله با اين کانون های 
خطرخيزاست که جملگی باهدف تبديل محيط های دانشگاهی 

ايد گفت که امسال همه دريک کالم ب.به پادگان صورت می گيرد
عوامل نارضائی در محيط های دانشجوئی اعم از فشارهای 
ناشی از بحران اقتصادی و سياسی وفرهنگی و صنفی،بهمراه 
التهاب فضای عمومی جامعه وهم چنين نارضايتی واعتراضات 

  .  اساتيد بطورهمزمان فعال ويا آماده فعال شدن هستند
ی مستبدين اگرمبارزات دانشجوئی همواره برا

دردسرزابوده وعموما فصل گشودن دانشگاه هافصل 
اعتراضات محسوب شده و موجب نگرانی مستبدين می گرديده 
است، اما امسال ترس رژيم ازمدارس نيزبه آن افزوده شده و 
همانطورکه اشاره گرديد سخت نگران تبديل شدن آنها به 

 چرا که خودبهترازهرکسی می.سنگرهای جديد مقاومت است
داند که نسل جديد و جوانان عاصی،پسرودختر،  نيروی 
اصلی،تازه نفس  وکوبنده جنبش نوين اعتراضی را تشکيل 
می دهند وبمثابه گورکنان نظام حاکم دارای نقش کليدی 

نسلی که عمال درنظام کنونی سوخته وتباه گرديده .هستند
وفاقدآينده اميدبخشی است و  بارساختن آينده نيزعمدتا 

اگراعتراضات سالهای اخيرمعلمان اين . آنان است بردوش
نيروی زحمتکش و آگاه وتحت استثمار ونسبتا متشکل را، که 
سالها عليرغم فشارسنگين دولت مشغول مبارزه وهزينه 
پرداختن برای مطالباتشان  بوده اند را نيزدرنظربگيريم آنگاه 
وجود زمينه های مثبت تبديل شدن مدارس به سنگرهای تازه 

  .مقاومت مشهود ترخواهد شد 
 

نکته مهمی که دراين جابايد به آن توجه کرد همزمانی 
ودرکنارهم قرارگرفتن کانون های ملتهب مقاومتی است که 

حلقات طبيعی که زمينه .دارای حلقات متداخلی بين خودهستند
های عينی و مساعدی رابرای پيوند خوردن آن ها با 

،اساتيد،دانش دانشجويان:يکديگرفراهم می سازد
آموزان،معلمان و خانواده ها،درمجموع وبطوربالقوه حلقات  
زنجيری را تشکيل می دهند که درمتن يک فضای عمومی 
. ملتهب وداغ مبارزاتی می توانند به يکديگرمتصل شوند



واگربه اين مجموعه دونکته زيررا هم اضافه کنيم آنگاه معلوم 
يرگذاری مواجه هستيم می شود که با چه زنجيره پردامنه وتأث

که می تواند ازپيوند حلقات متداخل اين کانون های مقاومت 
نخست نقش کمی وکيفی حضور زنان دردانشگاه ها و :برخيزد

مدارس است وديگری نقش کمی وکيفی مليت های گوناگون  
اولی  آتشفشانی است . درميان دانش آموزان ودانشگاه ها

و رسمی ) د جنسيتیآپارتاي( برخاسته ازتبعيض جنسيتی
حکومت مذهبی برنيمی ازجمعيت کشور  و دومی دربرگيرنده 
کميت گسترده ای است که باگوشت وپوست خود ستم مضاعف 

را لمس کرده وحتی حق ) آپارتايد ملی وقومی( ملی ومذهبی
 . آموزش به زبان مادری درمدارس نيز ازآنها دريغ می شود

شدن کانون های درنتيجه می توان گفت که بدليل فعال 
اعتراضی گوناگون و وجود حلقات متداخل فی مابين 
آنها،وفضای عمومی ملتهب،ما باشرايط مساعدتری برای 

ومحافل (پيوند اعتراض های  مدارس، معلمان،خانواده ها
، دانشگاه ها،اساتيد و هم چنين جنبش زنان و جنبش )فاميلی

اقصی مليت ها مواجهيم که اوال خصلت سراسری دارند ودر
نقاط کشورمی توان حضورآنها رامشاهده کرد که اين خود در 
سراسری کردن شعله های  جنبش مؤثرخواهدبود وثانيا 
باجنبش های اجتماعی مطالباتی سروکارداريم که برای درهم 
آميزی جنبش های اجتماعی و مطالبات مشخص با مطالبات 

بدليل عمومی وفراگيِر جنبش عمومی کارسازخواهدبود و ثالثا 
سياسی دارای –حضوردرمحيط های مشخص ومنافع صنفی 

پتانسيل تجمع وتشکل پايدار بيشتری هستند که درمجموع می 
توانند شبکه ها و زمينه  ها مناسبی برای مفصل بندی جنبش 

واگرآگاهی وتجربه جنبش . عمومی وتعميق آن فراهم سازند
را  -اعتصاب -های اجتماعی وحربه نيرومند آن ها

ظربگيريم آن گاه معلوم می شود که نتايج حاصل ازپيوند درن
اين کانونهای ملتهب اجتماعی تاچه حد برای 
تعميق،استمرار،فراگيرکردن ونهايتا موفقيت جنبش سراسری 

بی شک آنچه که گفته شد،تنها بيان کننده .کارسازخواهد بود
زمينه ها و شرايط مساعدی است که بطوربالقوه فراهم می 

بته رژيم واهرم سرکوب هم برای ازکارانداختن آن ها شوند وال
ازهمين رو فعليت بخشيدن به آنها مستلزم تالش . بيکارنيست

درهرحال .وبکارگيری آگاهی وتجربه ورزم همه فعالين است
وجود چنين بسترهای مناسب وفعال شدن آنها اگرنه 
سبب،الاقل زمينه ساز به حرکت درآمدن موج دوم وبلند 

مردمی با استحکام وشبکه بندی نيرومندتری می اعتراضات 
 .شود 

همانطورکه سيررويدادها و نوع واکنش رژيم نشان می 
هد،تنها حربه رژيم برای مقابله باموج نارضايتی سرکوب 

اما تجربه های گوناگون نشان داده . وبازهم سرکوب بيشتراست
اند که مقابله باجنبش های توده ای ازطريق تکيه صرف 

ره،درشرايط انباشت مطالبات ونفرت وفقدان ظرفيت برسرني
هرگونه رفرم ودگرگونی ،کارسازنبوده وحکم خاموش کردن 
آتش توسط بنزين را دارد وبهمين دليل مصداق کاشتن باد است 

تشديد فشاروبگيروبه بنِد .که حاصلی جزطوفان نخواهد داشت
ترين دانشجويان، بايد ونبايد ها ومداخله های بی پايان درکوچک

امور زندگی جوانان ومحصلين، امری که ازاجزاء ذاتی يک 
رژيم تماميت گرا ومذهبی محسوب می شود، ازجمله اجباری 

ويا افزايش فشاربه معلمان و ...کردن نمازجماعت درمدارس و
بازداشت و زندانی کردن آنها وتشديد فشاربه دانشجويان، 

استبداد . حاصلی جزتقويت دامنه وعمق جنبش اعتراضی ندارد
حاکم بخيال خود با چنين تالش های مذبوحانه ای برآن است 
تانسلی را که دردامن خود پرورانده واکنون سربه شورش 
برداشته ودرنقش گورگنان نظام درصحنه ظاهرشده است، رام 

اما غافل ازآنکه به جنگ آسياب های بادی می .وسربراه بسازد
اعتراضی مردم، رود وتاريخ نشاهنده آنست که جنبش های 

مرتجعيِن نيرومندترازآن ها را به زباله دان تاريخ پرتاب کرده 
به حرکت درآيند، تاريخ "خس وخاشاک ها"وقتی . است

  !نيزسربه فرمان آن ها می نهد
 

نقش جنبش دانشجوئی و دانش آموزی درسراسری کردن 
  جنبش عمومی  وتعميق مطالبات آن 

ی عليه استبداد عدم يکی ازنقاظ ضعف تاکنونی جنبش عموم
بقدرکافی سراسری شدن آن درنقاط گوناگون کشور 
وتمرکزاصلی آن درتهران بوده است که البته اين به معنی 

واقعيت فوق .تمرکزقدرت سرکوب درتهران نيزمی باشد
درشرايطی است که  نارضائی سراسری بوده ومردم شهرستان 
 ها وروستاها نيزاکثرا ازوضعيت موجود خشمگين اند
وکفگيِروعده ووعيدهای دولت برای فريب آن ها به ته ديگ 

ناموزونی  فوق البته عمدتا بدليل محدوديت های .خورده است
موجود درفضاهای کوچکتروبسته تروازجمله ضعف ويا فقدان 
امکان انتشاروگردش اطالعات واخبار مربوط به جنايت های 

و رژيم  و اعتراضات مردمی، ضعف شبکه های مبارزاتی 
تشکل وهم چنين تاحدی بسته بودن دانشگاه ها و مدارس 
درطی چندماه اخيروبعضا برخی وعده های فريبنده احمدی نژاد 

اما ازآنجاکه دانشجويان ودانش آموزان ومعلمان .بوده است
درمقياس ميليونی،دارای بعد سراسری وداشتن امکان تجمعات 

که سهم  طبيعی وطبعا آگاهی وتحرک بيشتری هستند، قادرند
شايسته ای درجبران ضعف فوق و بعد سراسری دادن به 
. اعتراضات و پيوند مطالبات وتعميق آن ها  داشته باشند

وهمين مسأله توضيح دهنده علت اصلی بيم  رژيم ازفصل 
  .بازگشائی مدارس ودانشگاه هاست

 
  !دانشجويان،معلمان ودانش آموزان مبارز
چه بيشتر جنبش های باهمه توان خود درراستای پيوند هر

مطالباتی گوناگون اعم از دانشجويان، معلمان و دانش -اجتماعی
آموزان، زنان ومليت ها، وبطريق اولی سايراليه های طبقه 
بزرگ مزدوحقوق بگيران،بيکاران،طردشدگان وهمه 

برآمدنوين . با جنبش عمومی بکوشيم...زحمتکشان وتهيدستان
زيکسونقش و وظايف جنبش اعتراضی وفضای ملتهب سياسی ا

کيفيتا تازه ای را دربرابرتک ما قرارداده است و ازسوی 
ديگررژيم خودکامه وتاريک انديش را وادارساخته است که 
آخرين تالش خود را برای بقاء وجود منحط وگنديده اش که 

رژيمی که ازشدت .اينک مشام همگان را می آزارد، بکارگيرد
هرچه زودتردفن شود والبته نابهنگامی و گنديدگی اش بايد که 

برآمد اعتراضات . که ازمدت ها پيش می بايست دفن می شد
مردم سال جديد را به سالی مهم وسرنوشت سازدر مبارزه 
مردم ايران عليه معجون بهم آمده ای از استبداد مذهب 
وسرمايه،به سال مصاف و آوردگاه جوانی وسرزندگی با مرگ 

را برکشيم و بادبان ها را  آستين ها.وفرتوتی درآورده است
برافرازيم که سال سرنوشت سازی برای آزادی و برابری 

  !  دربرابرهمه ما قراردارد
  

  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 !زنده باد سوسياليسم! زنده باد آزادی 

  
 )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

   آرش با حشمت محسنیمجله مصاحبه 
  

  
  
  

در این مرحله از جنبش طبقه کارگر ایران، پيشنهادهای 
  یابی این طبقه چيست؟عملی و ملموس شما برای تشکل

  
های جنبش اتحادیه یابی طبقه کارگرتشکلپيشنهاد من برای 

  .اجتماعی است
هی کارگران از نقطه توليد فراتر ددر طرح پيشنهادی من، سازمان  

در این طرح، دغدغه اصلی . گيردتری را دربر میرود و دامنه وسيعمی
این طرح از . نه قانونی بودن تشکل، بلکه کارآیی آن در عمل است

هایی ها در حوزهرود و از آنها فراتر میهای تاکنونی اتحادیهمدل
تماعی بحثی است که از های جدید اجبحث اتحادیه. شودمتمایز می

ها مطرح دهه هفتاد قرن گذشته برای برون رفت از بحران اتحادیه
 : ها سه موضوع محوری برجسته بوددر این بحث. شد
  ها؛چالش با بوروکراسی در اتحادیه –الف 

زنان، کارگران مهاجر، ( بندی طبقه و عطف توجه به آنتغيير الیه - ب 
  ؛ .)..بيکاران، کارگران پاره وقت

نظير زنان، محيط زیست، صلح، سبک (های جدید رابطه با جنبش - ج
  ...). زندگی
های جنبش اجتماعی، سازماندهی پيکار کارگران عليه اتحادیه

ها وحدت کار با سرمایه را آن. دهدسرمایه را در دستور قرار می
کنند، بلکه برعکس تمایز منافع کار از سرمایه را بيان نمایندگی نمی

ها ابزار مبارزه طبقاتی اند و از ادغام شدن در نظام دوری آن. کنندمی
های جنبش اجتماعی از سندیکاهای کالسيک  تا اتحادیه. جویندمی

حدی متمایز اند این تمایز،  قبل از هر چيز در ساختار و نيروی ترکيبی 
کارگران را در محل توليد و فراتر  ،اگر سندیکای کالسيک. ها استآن

های جنبش اجتماعی از دهد، اتحادیهاز آن در محل کار سازمان می
- روند و محيط زیست کارگران را همی توليد و محل کار فراتر مینقطه

آصف بيات این . گيرندها در نظر میچون محلی برای سازمانيابی آن
مشخص " ای کارگری خيابانیهاتحادیه"یابی را به عنوان نوع سازمان

ی دیگر برای از ميان یک شيوه"گویداو در این باره می. کندمی
های برداشتن رقابت بين کارگران بخش غير رسمی، ایجاد اتحادیه

توانند هایی هستند که میها سازماناین. کارگری خيابانی است
پهناور  صدها هزار نفر عناصر مجزا از هم را که ظاهرا در این اقيانوس

ها و ها، کارگاهبنگاه. های غير رسمی شناورند گردهم آورندفعاليت
توانند برای بهبود کسب و کار خویش، فروشندگان خيابانی می

ساالران دولتی دست داران و دیوانحمایت از منافع خود در برابر مغازه
- که مالحظه میچنان." های رسمی و غيررسمی بزنندبه اتحادیه
های جنبشی صرفا بر سازماندهی در ماعی بودن اتحادیهکنيم اجت

ی محل توليد یا محل کار تاکيد ندارد بلکه عالوه بر آن بر گسترش پایه
  . ها نيز تاکيد دارداجتماعی اتحادیه در محيط زیست آن

ساختار این نوع  ،سازدمحور دیگری که مرز این تشکل را متمایز می
ساختاری کامال دموکراتيک با اعضا و در اولی ما با . اتحادیه است

ها و نهادهای قانونی و با دفتر و دستک اساسنامه مشخص و اندام
ایم که خصلت جنبشی -رو -ایم؛ در دومی اما باساختاری روبهمواجه
استوار است، ترکيب آن " اساسنامه نانوشته" روابط درون آن بر ،دارد

متکی باشد بر فعاالن بيش از این که بر اعضا و پرداخت حق عضویت 
ها و مناسبات روابط درونی آن از هر نوع شيوه ،کارگری تکيه دارد

سلسله مراتبی و اقتدارگرایانه به دور است و این روابط را از درون 
. کندکارخانه و تقویت روابط افقی و مستقيم بين کارگران آغاز می

- ا رفتن از مدلمناسبات حاکم بر این نوع اتحادیه به قول واترمن با فر
متمرکز، بوروکراتيک و منجمد؛ و با تشویق  ،دهی هرمیهای سازمان

در روابط  ،های منعطف، دموکراتيک، افقی، غيرمتمرکز و خودیارانهمدل
ساختار تشکيالنی این نوع اتحادیه بيش از . یابدای سامان میشبکه

 ،آن که از ساختار سازمانی نهادی شده و عمودی برخوردار باشد

به . شودای است که به طور افقی با هم هماهنگ میتر شبکهبيش
. تر به ارتباطات اشاره دارد تا نهادهابيش" بندیشبکه"ی واترمن گفته

- پذیر سازمانباز و انعطاف ،های غير رسمیها به شيوهاین جنبش"
ها از سلسله مراتب و اند و حداقل در بعضی زمينهدهی شده

گاه از قرار دادن شرایطی برای عضویت اجتناب بوروکراسی و حتی 
های غير رسمی البته اتحادیه جنبش اجتماعی با سازمان".  کنندمی

های جنبشی اتحادیه. سان نيستیا غيرسلسله مراتبی هم
اجتماعی عمدتا از چنين ساختاری برخوردارند، اما این امر مطلق 

به عالوه . ر گيردتواند ساختار دیگری را هم دربنيست، و گاهی می
اتحادیه جنبش اجتماعی ضرورتا غير قانونی نيستند و حتی در 

به . توانند خود را ثبت و قانونی کنندکشورهای پيرامونی هم می
چه در این آن. توان از اتحادیه کارگری فليپين نام بردعنوان نمونه می

د دهی در پيونجا مورد تاکيد است مناسب بودن این شکل از سازمان
با شرایط ویژه و ساختار خاص اردوی کار و زحمت ایران است و نه 

های برشماری مختصات عام و فراگير برای هر نوع ساختار اتحادیه
  . اجتماعی –جنبشی 

 ،به جای سيستم نظارت از باال به پایين ،در اتحادیه جنبش اجتماعی
- مبنای هم وفاداری و اطاعت کورکورانه در مبارزه؛ ارتباطات بر ،انظباط

دهی ی مشترک سازمان، اعتمادهای متقابل و تجربهسرنوشتی
این مناسبات از درون کارخانه شروع . آیندشوند و یا به دست میمی
شود و به سطح محله، منطقه و سرانجام در سراسر کشور می

ی جنبشی اگر بخواهيم تمایز و وجه مشخصه. یابدگسترش می
  : توان گفتالصه کنيم میاتحادیه را در چند مولفه خ

  حقوقی  –نامه رسمی تا بر اساس" نامه نانوشتهاساس"تکيه بر  - ١
کنندگان، هوادران و دهندگان، مشارکتسازمان(تکيه بر فعاالن  - ٢

  تا بر اعضای رسمی ) حاميان
  دهی عمودی هی افقی تا سازماندتکيه بر سازمان - ٣
  های رسمیای تا نهادتکيه بر ارتباطات توده - ۴
تکيه بر کارکرد هدایت و هماهنگی با خصلت سيال تا رهبری  - ۵

  . رسمی و ثابت و از باال به پایين
  

توان سخنی از آیا در این مرحله از جنبش کارگری ایران، می
  های مختلف به ميان آورد؟گرایش

  
های پاسخ این پرسش قطعا مثبت است ما هم اکنون پيرامون بدیل

ر سازمانيابی در جنبش کارگری با گرایشات مختلف پيشنهادی در ام
. کنندبرخی از سندیکای قانونی دفاع می. و حتی متنافری مواجه ایم

مدافعان این نوع تشکل گرایش راست جنبش کارگری را نمایندگی 
آن چه که گرايش راست در پيوند با سازمانيابی کارگری  .کنندمی

ای قانونی با نگاه معطوف به برد، سنديکپيشنهاد و در عمل پيش می
فعاالن و مدافعان گرايش راست، خواهان تشکلی اند که . باال است

قانون کار يا قانون اساسی جهمورى اسالمى و يا مقاوله نامه های 
در اين مدل از سنديکا، اصل بر . جهانی آن را تصريح کرده است

نوع قانونيت اين نهاد است؛ و تالش فعاالن کارگری مدافع اين 
سنديکا اقناع رژيم حاکم، برای پذيرش موادی است که خود رژيم در 

اشاره به بندهايى از . حقوق و قانون خود به رسميت شناخته است
قانون کار يا قانون اساسی و يا موادی از مقاوله نامه های جهانی ورد 

آنها اساسا در پى فشار از پايين . زبان اين بخش از کارگران است
د سنديکا نيستند بلکه اساسا با نگاه به باال و چانه زنی با برای ايجا

ساختار . مقامات مى آوشند مسير شكل گيرى آن را هموار سازند
قانونی است که  -سنديکای مطلوب اين مدل، ساختاری حقوقی 

مدافعان . های آن در پيشگاه رژيم باز و قابل دسترس استهمه ارگان
رژيم حاکم يادآوری کنند که دقيقا در  اين نوع مدل تعمد دارند که به

اين ساختار سنديکايی با اصل . چارچوب قانون دارند فعاليت می کنند
کارگران با کارفرمايان " همزيستی مسالمت آميز"سه جانبه گرايی و 

اين سنديکاها تمايز کار از سرمايه را . و دولت انطباق ذاتی دارد
. نها را بيان می کنندنمايندگی نمی کنند بلکه منافع مشترک آ
امر سه جانبه گرايی را "گرايش راست به رژيم انتقاد می کند که چرا 

  . نمی کنند" از صورت نمايش به جلوه ای واقعی تبديل
در جنبش کارگری ما صرفا گرایش راست وجود ندارد بلکه عالوه بر 

گرایش چپ، با برجسته کردن تفاوت . آنها گرایش چپ هم وجود دارد
اش، در خود با دیگران، یا تاکيد افراطی بر خودویژگی سياست

استراتژی معطوف به سازمانيابی کارگران، این تمایز را چنان به یک 
که  -ی وجود این سياستکند که خود فلسفهاصل هویتی تبدیل می

در این روایت . رودزیر سئوال می -همانا متشکل کردن کارگران است
نظری چنان پر رنگ است که -اسیمرزهای هویت و تاکيدهای سي

واقعيت . شودهيچ اشتراک نظر یا اتحادی در عمل با دیگران دیده نمی
روانه مدافعان زیادی در ميان برخی از این است که روایت چپ

طرفداران جنبش کارگری چه به صورت آشکار و چه به صورت ضمنی 
مزدی را نام  توان برخوردهای فعاالن لغو کاربه عنوان نمونه می. دارد

گرانه به گرایشات دیگر برد که به طور پيگير و پيوسته و با زبان پرخاش
این دسته از رفقا با وجود این که . کنندجنبش کارگری حمله می

کنند، اما در برخورد با دیگران شعارها و اهداف رادیکالی را تبليغ می
طی و مدافعان جنبش کارگری از خود ناشکيبایی، برخوردهای افرا



ها بيش از این که خشم خود را به آن. دهندخصمانه نشان می
روی جنبش کارگری معطوف سازند در دشمن اصلی در برابر پيش

ها کنند و آنبرخی موارد به دیگر گرایشات جنبش کارگری متمرکز می
یک .  کنندداد مییابی جنبش کارگری قلمرا مانع اصلی سازمان

ها مرز شرایط دهد که آنروانه نشان میچپخوانش از ادبيات گرایش 
استقالل مبارزه . کنندتدافعی با شرایط تعرضی مبارزه را مخدوش می

پذیرند و از پيوند مبارزه اقتصادی با مبارزه اقتصادی را فی نفسه نمی
مطابق این روایت از مساله، . کنندسياسی درک معينی را تبليغ می

ت دارد که در خدمت مبارزه سياسی مبارزه اقتصادی تا آن جا اهمي
ها مرز مبارزه برای اصالحات با مبارزه آن. قرار گيرد و یا به آن فرا روید

یابی کارگری غير ریزند و سایر اشکال سازمانبرای انقالب درهم می
  . تابنداز شورا را بر نمی

توان مشاهده  کرد گرایشی دیگری را که در جنبش کارگری می
این گرایش البته درک معينی از این . ته کارخانه استطرفداران کمي

ای است و بيشتر فعاالن و کارگران تشکل دارند که فاقد خصلت توده
به عالوه گرایش دیگر در جنبش کارگری . گيردپيشرو را در بر می

و باالخره از جمله .  کندوجود دارد که مجمع عمومی را تبليغ می
در جنبش کارگری سراغ گرفت گرایش توان های دیگری که میگرایش

است که به نحوی از انحاء مخالف فعاليت احزاب در  5موسوم به خط 
  .ای اندهای تودهتشکل

  
ها و سندیکاهای کارگری اصوال در مبارزه صنفی اتحادیه

  ؟ .ایران، مساله آگاهی طبقاتی چه مقدار نقش بازی ميکند
  

این مقوله ناظر است بر فهمم آن طور که من از آگاهی طبقاتی می
درک طبقه از کليت خود در تمایز از طبقه و دولت مدافع آن، بيان منافع 
عمومی این کليت در تمایز با منافع طبقه بورژوا به شکل متحد خود و 

اگر این عناصر با هم و در ترکيب با . برپایی سازمان سياسی کارگری
و به . ه ميان آوردتوان از وجود آگاهی طبقاتی سخن بهم باشند می

دانيم که در ایران  و در شرایط کنونی این عوامل تجربه عينی می
ای آگاهی معينی وجود ی اتحادیهاما در سطح مبارزه. وجود ندارند

خودی عناصری آز آگاهی ی خودبهبه قول گرامشی هر مبارزه. دارد
  ایبنابراین فعليت آگاهی اتحادیه. منطبق با خود برخوردار است

چرا که بدون وجود آن یکی از . ای، استفرض مبارزه اتحادیهپيش
به عالوه  اگر در سطح . ای غایب استی اتحادیهلوازم مبارزه

مفهومی بتوان این دو را از هم متمایز کرد در سطح واقعيت این کار 
پرسش . واقعيت هميشه ترکيب و برآیند عوامل است. شدنی نيست

ای به معنای آن است وجود آگاهی اتحادیهکليدی این است که صرف 
که کارگران از آگاهی طبقاتی برخودراند پاسخ من به این پرسش 

های را در خود دارد اما به منفی است آگاهی طبقاتی آگاهی اتحادی
رود از این رو رد پای آگاهی شود و از آن فراتر میآن محدود نمی
ی جستجو کرد  مگر این که با اتوان در مبارزات اتحادیهطبقاتی را نمی
  .رو باشيمای ارتقا یافته روبهمبارزه اتحادیه

  
داری مذهبی در ایران ارتباط ساختار قدرت سياسی سرمایه

-های مبارزاتی طبقه کارگر، چگونه ارزیابی میرا با روش
  کنيد؟

  
در این پرسش ابهامی نهفته است و مراد آن کامال برایم روشن  

توانم بگویم خود خصلت فهمم میآن جا که من میمعهذا تا . نيست
ایدئولوژیک رژیم  - مذهبی و ایدئولوژیک رژیم اسالمی و دوایر سياسی

های  معينی یکی از موانعی بودند که در واحدهای اقتصادی  تا سال
واقعيت این است که . ساختندمبارزه عليه حاکميت را مخدوش می
اور دارند و داعيه مذهبی بودن بخش اعظم کارگران ایران به مذهب ب

حاکميت نقش قابل توجهی در توليد و بازتوليد ایمان مذهبی آنان 
و خود این امر تردیدهای جدی حداقل در دوران اوليه . کردبازی می

نکته دیگری که حایز .  کردحيات این رژیم در ميان کارگران ایجاد می
احدهای اقتصادی اهميت است مالکيت دولت بر بخش اعظم بنگاه و و

این خصوصيت به سهم خود اثرات معينی در مبارزه . موجود است
ی عامل ها به واسطهدر این بنگاه. گذاردکارگران با رژیم بر جای می

- فوق هر درگيری حتی اقتصادی محض، درگيری با دولت تلقی می
- نکته مهم دیگر سازمان.  دهدی مبارزه را افزایش میشود و هزینه

نظير خانه کارگر، انجمن اسالمی و (ادهای کارگری  دهی نه
در ساختار قدرت سياسی رژیم اسالمی  ...) شوراهای اسالمی

نقش مخربی در بيراهه کشاندن  80این نهادها تا سال . است
مطالبات آن، جلوگيری از مبارزات کارگران  و در نهایت سرکوب آنان 

  .ایفا کرده اند
رزه خود هم از اشکال قانونی نظير معهذا جنبش کارگری در مبا 

و هم از اشکال فراقانونی نظير ... مراجعه به مقامات، طومار نویسی
- ماند اثرات و پیمی. سود برده است... تحصن، اعتصاب، راهبندان

از آن جا که رژیم . آمدهای این مبارزه با ساختار رژیم سياسی
ش قابل توجه اسالمی یک رژیم رانتير نفتی است، از آن جا که بخ

- درآمد آن بيرون از اقتصاد متعارف و به غير از ماليات مردم تامين می
بخشد شود، از آن جا که همين امر استقالل قابل توجهی بدان می

های مبارزه قانونی و فراقانونی و اشکال متنوع آن تا بنابراین روش
ماند ضربات های غير کليدی اقتصاد محدود میزمانی که به شاخه

های کليدی اگر غول خفته یعتی بخش. کندکاری به رژیم وارد نمی
وارد ... اقتصاد نظير نفت و گاز برق سراسری، سيستم حمل و نقل

های ميدان نبرد عليه رژیم اسالمی نشوند، اگر اعتصابات در شاخه
ها روبه رو استراتژیک به وقوع نپيوندند،  ما کماکان با  عدم کارایی آن

امر نباید تحت هيچ شرایطی به این معنا فهميده شود  این. هستيم 
که این مبارزه امری غيرضروی و بی فایده است بلکه باید به این معنا 

ی طبقاتی ایفا فهميده شود که این مبارزه اثرات محدودی در مبارزه
ی اثر گذاری آن درک آرمانی داشته کند و نباید از ابعاد و دامنهمی

  . باشيم
  

ما در شرایط امروز قدرت سياسی حاکم بر ایران، به نظر ش
یابی کارگران تواند به تشکلمبارزه برای افزایش دستمزد می

های دیگر اجتماعی دیگر کمک کند؟ یا مبارزه برای و جنبش
  حق تشکل؟

  
واقعيت این است که یک  مسير عام و فراگير برای سازمانيابی  

تواند از متن پيکار برای ل میمبارزه برای تشک. کارگران وجود ندارد 
توان از طریق نبرد برای گاهی می.  افزایش دستمزد شعله بر کشد

این امر به مقطع . یابی کارگری دست یافتحق تشکل به سازمان
های مبارزاتی، به شرایط ی طبقاتی، به سنتتاریخی،   به مبارزه

مان حق مثال در فرانسه و آل..   مشخص پيکار طبقاتی بستگی دارد
های غيرقانونی به دست آمد چرا که این حق تشکل از مبارزه اتحادیه

حق تشکل نه نقطه عزیمت بلکه . های حاکم نبودمورد پذیرش دولت
ها بعد از عبور از ميان آتش و خون حق تشکل آن. نتيجه این پيکار بود

دیالکتيک مبارزه برای تشکل . را به دست آوردند و آن را نهادی کردند
ای نيست به ميزانی که در ی یک طرفهو نهادی کردن آن البته جاده

شود نهادی و قانونی کردن آن سطح واقعيت برای تشکل مبارزه می
ای که در سطح فرمال و حقوقی این حق شود و به درجهآسانتر می

. شودتر فراهم میپذیرفته شود امکان گسترس و تثبيت تشکل بيش
گذارند و به یک دیگر متقابل بر هم اثر میی این دو در یک رابطه

  .رسانندسوخت می
هم اکنون در کشور ما مساله دستمزد اگر نگویيم خواست محوری، 

توانيم بگویيم یکی از عام و فراگير طبقه است اما قاطعانه می
از این .  دهد های بی واسطه و فوری کارگران را تشکيل میخواست

ین پتانسيل برخوردار است که به محل رو این خواست از ظرفيت و ا
اجماع کارگران در تبدیل شود و از این طریق بستر مناسبی برای 

  .تشکل سراسری فراهم آورد
  

در کشوری که کارکنان واحدهای اقتصادی بخش اعظم 
نيروی کار را تشکيل ميدهند و غالبا از شمول قانون کار خارج 

های جاد تشکلهستند، مبارزه برای افزایش دستمزد و ای
  های باید پيش برود؟کارگری مستقل، از چه راه

  
واقعيت این است همان قانونی که در پيوند با ارتش ذخيره بيکاران با 

ی بخش مشمول قانون بخش شاغل حاکم است به نحوی بر رابطه
هر چه . کار با کسانی که از دایره شمول آن خارج اند صادق است

ول کار بدتر باشد قدرت چانه زنی بخش شرایط کارگران خارج از شم
ارتقا موقعيت شغلی تابعی . شودمشمول قانون کار تضعيف می

های مختلف است از سطح  متوسط شرایط کار  و  شکاف بين بخش
. رودطبقه به معنای تضعيف شرایط عمومی کل کارگران به شمار می

تاثيرات تواند در این وضعيت ها میمعهذا  قدرت رزمندگی اتحادیه
مثال مارکس در مزد و بها سود به این نکات . معينی برجای نهاد
ها قطعا بر سطح مزدها تاثير گوید اتحادیهاو می. اشاراتی جالبی دارد

دارند و به طور عمومی بر طول و شدت روز کار یا شرایط کار، اما 
ها به شرایط اقتصادی وابسته است و به خصوص به توانایی آن
زنی وقتی که کار نسبتا کمياب است موقعيت چانه. ار کارشرایط باز
تر است چون کارگران از بابت از دست دادن کارشان ها قویاتحادیه

ها با کارگران جدید با تر وحشت دارند و کارفرمایان در جایگزینی آنکم
تر رو هستند؛ بر عکس وقتی که کار فراوان- به- تری رومشکالت بيش

تر؛ چون کارگرانی که کار خود را ی، نسبتا ضعيفزناست قدرت چانی
رو هستند و -به- دهند در یافتن کار جدید با مشکل رواز دست می

از این رو هر چه . کنندکارفرمایان به سهولت کارگران تازه پيدا می
شان ها در دستيابی به اهدافتر باشد اتحادیهارتش ذخيره کار وسيع

چون . ه، صرفا یک رابطه مکانيکی نيستتر اند گرچه این رابطناتوان
کننده بيکاری یک سازمان رزمنده و آگاه در مقابله با اثرات تضعيف

  .بسيار تواناتر عمل کند
- اما مساله کليدی این است کارگرانی که مشغول قانون کار نمی

های کوچک مشغول به کارند این امر برپایی هر نوع شوند و در کارگاه
از این رو اتحادیه در محله یا . سازدا بی معنا میتشکل در محل کار ر

به قول آصف بيات اتحادیه خيابانی یعنی سازماندهی بر مبنای محيط 
تواند اوال به تشکل بيانجامد و ثانيا از با زندگی راه اصلی است که می

  . توسل به این تشکل در حد خود بر تعيين سطح دستمزد اثر بگذارد



تواند های مستقل کارگری مین وجود تشکلآیا تعيين دستمزد بدو
  معنایی داشته باشد؟

واقعيت این است که تعيين دستمزد به عواملی متعددی بستگی 
وقتی ارتش ذخيره . دارد که یکی از آنها تشکل مستقل کارگری است

توان به بيکاران گسترده باشد حتی با وجود تشکل کارگری نمی
گوید که مارکس می. ی ایفا کردراحتی در تعيين دستمزد نقش قاطع

ها برای تاثيرگزاری بر سطح دستمزد وابسته به توانایی اتحادیه
-زنی آنوقتی که بيکاری باال است قدرت چانه: شرایط اقتصادی است

او در کتاب . تر است نسبت به زمانی که بيکاری کم استها ضعيف
ای بر تغيير ی کار تاثير قابل مالحظهگوید ارتش ذخيرهسرمایه می

ی بين این دو رابطه" مزد، بها، سود"در . اما. کندمزدها اعمال می
کند آنجا  که  تر است و به عامل دیگری هم اشاره میمتغير ظریف

  ." ارزش کار به عرضه و تقاضا بستگی دارد:"گویدمی
توان اقداماتی به نفع کارگران صورت داد این با این وجود با تشکل می

  :را مارکس چنين فهرست کرده استاقدامات 
توانند با روند کارگران میها باال میهنگامی که قيمت - الف

  تر از سطح زندگی خود دفاع کنند، درخواست مزد بيش
توانند با افزایش متناسب ها مییابد آنوقتی بارآوری افزایش می -ب

  خود را حفظ کنند،" نسبی"مزدهای واقعی موقعيت اجتماعی 
- داران طول روز کار یا شدت آن را افزایش میتی که سرمایهوق - ج

تر ها را به پرداخت مزد بيشتوانند در مقابل، آنها میدهند اتحادیه
  مجبور سازند، 

ی رکود توانند در مقابل کاهش دستمزد در دورهو سرانجام می - د
ها به یک معنا مبارزه دفاعی است که طی آن تمام این. مقاومت کنند

  . دهندواکنش نشان می" عليه اقدام قبلی سرمایه"ارگران ک
  

نظرتان راجع به بحثی که ميان عدهای از فعاالن کارگری در 
- های کارگری و مبارزه عليه سرمایهی اتحادیهباره رابطه

  مطرح است چيست؟) یا کارمزدی(داری
  

-ای دفاع میمن هم از جمله کسانی هستيم که از تشکل اتحادیه
. کنندو صد البته در راستای مبارزه عليه سرمایه پيکار می. کنند

داری آماجی است که تحت هيچ شرایطی نباید مبارزه عليه سرمایه
معهذا  از نظر من دفاع از . تعطيل شود و به پرده محاق روانه شود

پيکار عليه سرمایه نباید تحت هيچ شرایطی مبارزه برای اتحادیه 
متاسفانه کسانی که مدافع لغو کارمزدی . ندکارگری را مردود اعالم ک

و بدتر از آن با اتحادیه  به . دهنداند این دو را در تقابل با هم قرار می
دشمنی برميخيزند و بخش قابل توجهی  از فعاليت فکری خود را 

به نظر من مبارزه برای مطالبات . دهندصرف ضدیت با آن اختصاص می
به بهانه مبارزه با سرمایه تعطيل  اقتصادی تحت هيچ شرایطی نباید

ی های رفاهی نباید به بهانه مبارزهشود، مبارزه برای خواست
سياسی مردود اعالم شود این سطح از مبارزه منطق معينی دارد که 

ای داری از پشتوانه تودهبدون آن هر مبارزه سياسی یا ضد سرمایه
ین سطح از مبارزه های ابنابراین بر شالوده. سازدخود را محروم می

اگر چه این سطح از . های دیگر را بنا کرد توان سطحاست که می
های مبارزه الزم است اما نباید آن را ته تاریخ تصور کرد ما به سطح

- ریزی سطحاما باید توجه داشته باشيم پی. دیگر مبارزه نياز داریم
ن لغو به عالوه مدافعا.  های دیگر بدون سطح اقتصادی بی اثر است

کارمزدی دستگاه مفهومی عجيب و غریبی دارند آنها هر مبارزه در 
. فهمندداری میداری را مبارزه عليه نظام سرمایهجامعه سرمایه

- و فکر می. فرقی بين مبارزه تدافعی با مبارزه تهاجمی قایل نيستند
توانند مبارزه اقتصادی را به مبارزه سياسی کنند در هر لحظه می

این منطق البته ربطی به مارکسيسم ندارد و با افکار . دتبدیل کنن
تواند اختالل و در پيکار کارگران البته می. آنارشيستی همخونی دارد

از این رو مبارزه با این گرایش تا آن جا که بر این مواضع . ایجاد کند
فشارند امری الزم و برای پيشروی جنبش چپ و اندر قيچی پای می

همان طور که مبارزه با گرایش راست درون . کارگری حياتی است
  .رودچنبش کارگری یک نياز مبرم به شمار می

  
ی فعاالن چپ داخل و خارج کشور و جنبش کارگری رابطه

  کنيد؟ایران را در حال حاضر چگونه ارزیابی می
  
توان در سه حوزه مورد بررسی قرار داد به نظر من این رابطه را می 
ات کارگران، انعکاس آن نزد جنبش کارگری حمایت از مبارز -1

همفکری و  -2. کشورهای دیگر و جلب پشتيبانی آنان از این مبارزه
 -3.ی متقابل و گفت و شنيدمراوده با فعاالن کارگری در یک رابطه

های جتنبش کارگری سایر کشورها برای فعاالن کارگری انتقال تحربه
  .داخل

ی مثبتی را بش خارج کشور کارنامهدر پيوند با محور اول بيالن جن 
توان گفت تا حد زیادی در این باره دهد و در مجموع مینشان می

در محور دوم و سوم اما کارنامه چپ خارج .  کوشش شده است
های کار عمقی و ایده. دهدکشور بيالن موفقی را نشان نمی

راهگشا پيرامون جنبش کارگری داخل با وجود عدم سرکوب مستقيم  
در خارج امری نایاب  و یا کمياب بوده است جز چند مورد از انتقال 

های جنبش کارگری کشورهای دیگر چيز قابل عرضه در خارج تجربه
گرایان برعکس تا بخواهيم برخوردهای فرقه. کشور توليد نشده است

و تخریبی در خارج کشور صورت گرفته که جز اثرات بسيار مخرب 
آخرین نمونه . فعاالن داخل دربر نداشته استگيری برای چيزی دندان

بار و حقيری که در سازمان ما رخ داده یک نمونه از این انشعاب فاجعه
که جز سردرگمی، بی اعتمادی حاصلی در . روددست به شمار می

  .بر ندارد
  

های اجتماعی دیگر را ی جنبش کارگری با جنبشرابطه
تی برای تقویت روابط کنيد؟ و چه پيشنهاداچگونه ارزیابی می

  ها دارید؟آن
  

های اميدبخشی در همکاری و پيوند بين این هم اکنون در ایران بارقه
ی شورای همکاری شود کافيست به تجربهها دیده میجنبش
های کارگری مراجعه کنيم که به نحوی عناصر اوليه همکاری تشکل

این . جنبش دانشجویی با جنبش کارگری در آن فراهم شده بود
کم فعاالن تجربه متاسفانه گسترش نيافت معهذا نشان داد که دست

یابند و موانع آن را ها دارند ضرورت همکاری با یک دیگر را درمیجنبش
  . دارنداز پيش پای خود بر می

های مساعدی وجود دارد بخش قابل توجه در این باره البته زمينه 
رد که خود به نحوی از های اجتماعی به کسانی تعلق دابافت جنبش

- توانند در مفصلها میو آن. انحا به اردوی کار و زحمت تعلق دارند
-ها میبه عالوه آن. ها نقش موثری ایفا کنندبندی بين این جنبش

خواهانه کمک توانند در درون هر جنبش به تقویت گفتمان ترقی
ها بشی این جنبدون آن که چارچوب و محدوده. شایانی ارزانی دارند

به عنوان نمونه تالش برای جا انداختن یک روایت از . را نقض کنند
مفهوم ملت مدنی در بين جنبش ملی زمينه مساعدی برای 

البته باید . سازدهمکاری جنبش کارگری با جنبش ملی فراهم می
های توجه داشت که جنبش کارگری باید از نفی ستم بر سایر الیه

هر چند . ها قاطعانه دفاع نمایدبارزات آنجامعه پشتيبانی کند و از م
کنند اما این امر نباید این جنبش برای  رفع ستم طبقاتی مبارزه نمی

تحت هيچ شرایطی به بی توجهی جنبش کارگری در برابر ستمی 
تنها با دفاع فعال و جا انداختن . شودها روا میباشد که بر آن

توانند با یک ها میهای ترقی خواهانه است که این جنبشگفتمان
  .دیگر پيوند برقرار کنند

  
های کارگری ی استقالل جنبش و تشکلدرک شما از مقوله

داری چيست؟ و به ایران از دولت احزاب و نهادهای سرمایه
  نظر شما جنبش کارگری ایران تا کجا و چگونه و در چه ابعاد و 

  ؟المللی حساب کندهای بينتواند روی حمایتساختاری می
  

شود که با به نظر من تشکل مستقل کارگری به تشکلی اطالق می
. شرکت داوطلبانه، آزادانه و آگاهانه خود کارگران شکل گرفته باشد

ی خود های تشکيل دهندهتشکل مستقل، تشکلی است که به توده
تشکل مستقل، . دهدها پاسخ میدهد و به آنحساب پس می

کند و اقتدار ی اعماق تکيه میاتشکلی است که اساسا به تودهه
تشکل مستقل تشکلی است .آوردها به دست میخود را از اراده آن

آورند بلکه این خود کارکران اند که دیگران برای کارگران به وجود نمی
یا اصال فعاليت آن را . نمایندآن را ایجاد کرده، هدایت و رهبری می

ی است که تشکل مستقل تشکل. بخشندمعلق یا تداوم می
حقوقی این یا آن دولت  -سازوکار درونی آن آزاد از اتوریته سياسی

تشکل مستقل، تشکلی . کنداست و تنها اراده کارگران را بيان می
تسمه "دهد و ی کارگران سازمان میاست که کارگران را به مثابه

. رودی هيچ حزب سياسی چه چپ و چه راست به شمار نمی"نقاله
فعاليت هيچ حزب سياسی در درون تشکل نيز هر چند که با 
کسانی در  - با وجود تجربه شوروی- متاسفانه هنوز . مخالفتی ندارد

شوند که استقالل از دولت و سرمایه را جنبش کارگری یافت می
  . پذیرندپذیرند اما استقالل از حزب سياسی خود را نمیمی

نياز حياتی گر وحشی جنبش کارگری به خاطر وجود یک رژیم سرکوب
رسد به حمایت جنبش کارگری سایر کشورها دارد و بعيد به نظر می

ی موفقی عليه جمهوری اسالمی ها بتواند مبارزهبدون پشتيبانی آن
برای این امر همکاری جنبش کارگری کشور ما با . سازمان دهد

ی متحد یا تواند در شکل جبههجنبش کارگری سایر کشورها می
ها ی کارگری بين الماللی باشد و تنها به حمایت آنعضویت در نهادها

این رابطه . ها حمایت کندنياندیشد بلکه به سهم خود از مبارزات آن
تحت . باید دو طرفه و با استقالل کامل در تعيين سياست توام باشد

هيچ شرایطی مثال به بهانه کمک مالی یا هر محمل دیگر استقالل 
  .خود را وا نهد
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