
با اعتراضات گسترده ، طرح حکومت اسالمی 
 !برای  راه اندازی موج جديد اعدام را خنثی کنيم 

 
  

زاهد بشيری راد ، مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران ، روز 
) ايسنا(به خبرگزاری دانشجويان ايران )اکتبر 10(مهر  18شنبه 

ارتباط با انجمن به اتهام ) الف ـ پ(و ) م ـ ز: (اعالم کرده است که 
سازمان ( به اتهام ارتباط با منافقين ) ن ـ ع ( پادشاهی ايران و 

قبل از اين سازمان عفو . محکوم به اعدام شده اند) مجاهدين خلق 
بين الملل با صدور بيانيه ای خبر از صدور حکم اعدام برای 
محمدرضا زمانی از دستگير شدگان حوادث اخير پس از انتخابات 

ست جمهوری در ايران  داده و خواهان لغو اين حکم شده اخيرريا
موجود در گزارش ايسنا ) م ـ ز ( نام آقای محمد رضا زمانی با . بود

  .همخوانی دارد
همانطور که در بيانيه عفو بين الملل نيز  ابراز نگرانی شده خبر 
صدور حکم اعدام برای محمد رضا زمانی آغاز به کار افتادن داس 

نتقام از مردمی است که با تظاهرات مسالمت آميز در مرگ برای ا
برابر کودتای انتخاباتی ولی فقيه و سرکردگان نهادهای سرکوب 

افزودن نام . جمهوری اسالمی يک جنبش اعتراضی بر پا کرده بودند
دو تن ديگر به محکوم شدگان به اعدام  توسط زاهد بشيری راد در 

اکتبر  10ملل وآن هم در روز ظرف دو روز پس ازبيانيه عفو بين ال
  . روز جهانی مبارزه عليه اعدام ، بی ترديد اين نگرانی را  تاييد ميکند

هرچند انتشار اين اخبار حاکی از قصد حکومت برای ادامه سياست 
سرکوبی است که حمله وحشيانه به تظاهرات کنندگان در خيابان ها ، 

داشتن زندانيان به شالق و شکنجه و تجاوز و قتل در زندانها و وا
اعترافات دروغين در دادگاهها ، فرازهای برجسته آن است ،اما اين 
به معنای آن نيست که حکومت به همه مقاصد شوم حود بتواند جامه 

مقاومت در اشکال متنوع در داخل و خارج کشور . عمل بپوشاند
ميتواند روندی را که به گسترش شکاف در حکومت منجر شده 

اراده سرکوبگری حکومت را با کندی و تزلزل روبرو  تقويت کند و
  . سازد

شعار آزادی کليه زندانيان سياسی و دستگيری و محاکمه آمرين و 
عاملين  جنايات اخير در تعرض به مردم در تظاهرات خيابانی و 
شکنجه و تجاوز در زندانها الزم است همچنان در سرلوحه تداوم 

اين مبارزات اگر هرچه . کوب باشدمبارزات مردم عليه استبداد و سر
بيشتر با مبارزات مطالباتی بخش های مختلف مردم ،زنان ، جوانان 
،دانشجويان ،کارگران ،مليت ها پيوند بخورد ، ناتوانی حکومت را 

  .  افزون خواهد ساخت
در خارج کشور گسترش و تقويت مبارزات ايرانيان و جلب همراهی 

شکل های مترقی برای حمايت از نهادهای حقوق بشر و احزاب و ت
مبارزات مردم ايران و طرح خواست اعزام يک هيئت بی طرف بين 
المللی برای ديدار از زندانها ی ايران و بررسی کليه موارد نقض 
حقوق بشر و مصاديق جنايت عليه بشريت، وظيفه ما به منزله بخشی 

  .از جبهه گسترده عليه خودکامگی و نابرابری است 
               

از هر طريق ممکن برای لغو احکام اعدام در ايران 
  !مبارزه کنيم

به مجامع جهانی حقوق بشر برای اعزام يک هيئت به 
  !زندانها فشارآوريم 

                        
  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   
  
      2009اکتبر  10ــ  1388مهر  18                

  !تغيير  یبرا یجنبش زنان، جنبش       
  

  پور ينحس الله                                  
  

 دگرگون ساز؟ يااصالح طلب است  یجنبش زنان، جنبش آيا
. يستآن فعال جنبش زنان ن يا ينا یادعاها يابر سر گفته ها و  بحث

چه  یزنان برا. بحث بر سر مضمون مطالبات جنبش زنان است
خود  یکنند؟ چرا دور هم جمع شده و تشکل ها و شبکه ها یمبارزه م

تر و گسترده تر  يقمبارزه هر دم عم يندهند؟ چرا ا یرا سازمان م
         شود؟ یم

  2بقيه در صفحه                                    
    ==================================  

  
  

  بهروز فراهانی گفتگو با                  
  در رابطه با جنبش کارگری ايران     

 
کارگران ايران در چه " آگاهی طبقاتی"به نظر شما سطح 

 مرحله ايست؟ 
 

در باره سطح آگاهی کارگران ايران يادآوری دو :    بهروز فراهانی
سطحی که مارکسيسم در اين مورد از هم متمايز ميکند به روشن 

در فقر فلسفه خاطرنشان ميکند که  مارکس. شدن بحث کمک ميکند
کارگران ابتدا ، زير فشار رقابتی که سرمايه داران در بازار کار به 
آنان وارد می کند گرد هم ميايند و به مبارزه برای دستمزد و شرايط 

طبقه ای در "دراين مرحله انها رفته رفته به . بهتر کار دست ميزنند 
سپس در . است" د يونيونیتري"اين آگاهی . تبديل ميشوند" خود

طول اين مبارزه گام به گام به تشخيص تفاوتهای طبقاتی ميان خود 
و ديگر طبقات و مشخصا سرمايه داران دست يافته، اهداف سياسی 
معينی را در برابر خود قرار ميدهند و با به چالش کشيدن دولت و 

 در هردو. تبديل ميشوند " طبقه ای برای خود "نظم موجود به  
سطح، سخن از آگاهی طبقاتی است که با دو سطح کيفيتا متفاوت از 

با تکيه بر چنين تعريفی از آنجا که در . همديگر تمييز داده ميشوند
همه جا ما با مبارزات کارگران ايران برای دستمزد و شريط کار و 

که تا    مبارزه برای تعطيل نشدن واحد های توليدی روبرو هستيم 
هفت تپه  يشکرواحد و ن يه، دو اتحاد يایاح يا، يلتشک با يزبه حال ن

واگر  يافتهدست  ینسب یها يتآزاد کارگران به موفق يهاتحاد يزو ن
نبود قطعا با  يرانا یاسالم یجمهور يسیپل يمرژ یفشار طاقت فرسا

گفت که  يشودم يعت، با قاط يشديمروبرو م يگرد يهدهها اتحاد
هستند و از " در خود یطبقه ا"دن به ش يلدر حال تبد ايرانکارگران 

 يناما  از آنجا که ا. هستند  یطبقات ینظر در حال کسب آگاه ينا
و عمدتا  یاگاهانه توام نبوده ، حالت دفاع ياسیتالشها با قدامات س

آن به خود  يونيونی يدبه مفهوم تر یا يهشکل اتحاد) اگر نه تنها(
   4 در صفحه بقيه              .يمروبرو هست
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ... جنبش زنان                        
  

مگر نه این است که درخواست رفع تبعيض جنسيتی ، 
سرلوحه ای ست برسر تمامی حرکت های مبارزاتی زنان، 
خواه در جهت تعویض یکی از قوانين نابرابر قانون اساسی 

یا  باشد و خواه رفع هرگونه خشونت در خانه و خيابان و 
مبارزه با هر نوع ظهور تبعيض و رفتار جنسيتی در جامعه 

تبعيض جنسيتی عمری به وسعت به وجود آمدن .  باشد
بنابراین وقتی هدف رفع چنين . مالکيت در تاریخ بشری دارد

تبعيضی است، نمی توان با تغيير چند قانون از مبارزه با 
زمانی که تبعيض جنسيتی در . تبعيض جنسيتی سخن گفت

جامعه نابود شود، جامعه ای دگر خواهيم داشت که در آن نه 
تنها تبعيض جنسيتی، بلکه به همراه آن هر گونه بهره کشی 

دگرگونی هم زاد رفع . از انسان به نابودی کشانده خواهد شد
تبعيض جنسيتی است و جنبش زنان را از این دگرگونی 

 .گریزی نيست
و در زمان درست است که هر جنبشی از نقطه معينی 

مشخصی شروع می کند و نوک تيز مبارزه خود را در شرایط 
مشخص بر آن نقطه می نهد، مانند جنبش یک ميليون امضاء 
که از مبارزه با برخی قوانين نابرابر در قانون اساسی 

حال اگر بر فرض . شروع کرده است" جمهوری اسالمی"
ميان زنان و  محال این قوانين تغيير کرده و قوانين برابر حقوقی

مردان در قانون اساسی تصویب شود، آیا وظيفه جنبش زنان 
جنبش . به آخر می رسد؟ روشن است که پاسخ منفی ست

زنان اگر می خواهد جنبش زنان باقی بماند و زنان را 
نمایندگی کند، پس می بایست تمام درخواست های آنان را 

ی که پی بگيرد و ضرورتا پی خواهد گرفت، چه جنبش زنان
اکنون کنشگر است و چه جنبش زنان به طور عام، زیرا این 
مطالبات زنان جامعه ماست که جنبش خود را به وجود می 
آورد و تا زمانی که تبعيض هست و آگاهی زاده می شود، 
جنبش زنان نيز شکل می گيرد و در هر مقطع نقش خود را 

 .می آفریند
ت که بداند تبعيض اما وظيفه جنبش زنان در وهله اول این اس

از کجا آمده و چرا تبدیل به چنين نابرابری دهشتناکی در کل 
این سرنوشت زنان نيست که با تبعيض . جامعه شده است

ریشه این تبعيض .در همه عرصه های زندگی شان سرکنند
وقتی ریشه های تبعيض شناخته شد، . باید از بن کنده شود

مبارزه کرد و اگر  با چشم اندازی دقيق تر می توان با آن
وظيفه ای به عنوان نمایندگی درخواست های زنان و فعال 
فمينيستی برای خود قائليم، چاره ای نداریم جز این که راه 
. های رفع تبعيض را بشناسيم و آن را تا به آخر پيش ببریم

برای این کار باید نيروی پيش برنده چنين مبارزه ای را گرد 
مبارزه با تبعيض جنسيتی، همه ی  نيروی پيش برنده. آوریم

نه فقط . نه فقط بخشی از آن ها! همه ی زنان. زنان هستند
آنان که برای حقوق مساوی در قانون مبارزه می کنند، نه 
فقط زنانی که در برابر خشونت در خانه می ایستند، نه فقط 
آن هایی که برای سازمان دادن یک مهد کودک در محيط 

همه آن هایی که . د، همه و همه کارشان تالش می کنن
برای آزادی پوشش فریاد می زنند، زنانی که اختيار و تصميم 
خود را برای مادر شدن می طلبند، زنانی که می خواهند بعد 
از جدایی، سرپرستی فرزندان خود را به عهده داشته باشند، 
که دست مزد مساوی با مردان در مقابل کار مساوی 

می خواهند در خيابان آزادانه راه بروند درخواست می کنند و 
 ..........و 

در این صورت است که می توان نيروی جنبش زنان را تضمين 
 کرد و باور کرد که جنبش زنان تا تحقق رفع تبعيض جنسيتی

آن زمان که تبعيض جنسيتی وجود . حضور خواهد داشت
 نداشته باشد، دیگر دنيایی با مختصات دنيای اکنون نخواهيم

دنيایی دیگر خواهيم داشت که نه تنها قانون و . داشت
قراردادهای اجتماعی آن دگرگون شده اند، بلکه بسياری از 
ارزش های کنونی نيز تقدس شان را از دست داده و دیگر تابو 

 .فردایی دگر جایگزین امروز خواهد شد. نيستند

از این رو جنبش زنان تا زمانی که در مقابل تبعيض جنسيتی 
ر تمام حوزه ها می ایستد، یکی از انقالبی ترین جنبش ها د

در جامعه محسوب شده و از وظيفه دگرگون سازی و تغيير 
 . دادن جامعه نمی تواند شانه خالی کند

 
 آیا جنبش دگرگون ساز الزاما خشونت آميز است؟

 
اگر جنبشی اعالم می کند که هيچ گونه قصدی برای 

ندارد و مسالمت گزینه حرکت خشونت آميز کردن مبارزه اش 
آن است، چرا باید خشونت را با استراتژی آن که در نهایت 

 دگرگونی است، این همانی کرد؟
اگر کوچک ترین درخواست یک جنبش که کامال اصالح گرایانه 
است، با اسلحه و زندان و شکنجه خشونت آميز می شود، 
 پس چه تفاوتی است ميان برخورد با خواست های اصالح

طلبانه یا دگرگون ساز؟ زیرا هرگونه مطالبه اصالح طلبانه نيز 
بنابراین مهم این نيست که . با خشونت همراه می شود

جنبش اصالح طلب باشد یا دگرگون طلب، مهم این است که 
در مقابل درخواست هر مطالبه ای با خشونت مقابله می 

 .شود
مسر خود مردی را تصور کنيد که هرگونه رفتار و درخواست ه

را تهدیدی عليه قدرت مطلقه خود در خانه می داند و مرتبا زن 
مگر می توان در چنين . را به باد کتک و ضرب و شتم می گيرد

موردی زن را به باد انتقاد گرفت که وی خشونت طلب است و 
یا این که چرا سعی می کند تغييری در شرایط زندگی خود 

د و چه اعتراض کوچکی بدهد؟ این زن چه بخواهد طالق بگير
را مطرح کند، تفاوتی نمی کند، در هر صورت خشونت در 

حال تصور کنيد در یکی از لحظاتی که . خانه حاکم می شود
مرد، زن را وحشيانه مورد حمله قرار داده، زن از خود به هر 
وسيله ای که می تواند، دفاع  می کند تا مرد را از خود دور 

خشونت محسوب می شود؟ در هيچ آیا چنين عملی نيز . کند
قانونی دفاع از خود، هر نتيجه ای که داشته باشد، جرم 

 .نيست و خشونت به حساب نمی آید
و باز هم مسالمت ....... بنابراین شعار مسالمت، مسالمت،

مناسب ترین روش و رفتار مورد قبول  برای درخواست هر 
ز برخورد مطالبه ای ست، اما وقتی با آن به طور خشونت آمي

می شود، مسئوليت نتيجه آن به عهده طرف مقابل است که 
 .جز رفتار خشونت آميز راه دیگری نمی شناسد

پس نباید مضمون مطالبات را دسته بندی کرد و اصرار داشت، 
اصالح طلبی، مسالمت آميز پيش می رود و دگرگونی،  

اگر دمکراسی حاکم باشد، چه اصالحات و چه ! خشونت آميز
ونی می تواند مسالمت آميز پيش برود و اگر دیکتاتوری و دگرگ

تک صدایی حاکم باشد، هر صدای دیگری برای قدرت مطلقه 
 .خطر محسوب شده و با خشونت پاسخ داده می شود

اصرار بر این که انقالب و دگرگونی مساوی خشونت و اصالح 
واندی  30برابر با مسالمت است، شاید با معيارها و گفتمان 

پيش خوانایی داشته باشد، اما امروزه ثابت شده است  سال
که  چنين دسته بندی دیگر جایی ميان جنبش های فعال در 

از کلمه انقالب هيوالیی ساخته می شود که . ایران ندارد
هرگاه از دهان کسی بيرون آمد، باید لعنت و نفرین نصيب آن 

گویا متوجه نيستيم که شعارهای مان سراسر پيام . شود
انقالبی دارد و دگرگونی طلب می کند، تغيير می دهد و 

 .دنيای دیگری آرزو می کند
اگر دگرگونی می خواهی، اگر تغيير کالن "اصرار بر این که 

می خواهی نيازمند یک کلمه واحد، یک حزب واحد، یک تن 
واحد، یک ایدئولوژی واحد و یک امت واحد، مطيع و ذوب شده 

توضيح یک . عادله اشتباه نيست، جز تأکيدبر یک م"هستی
نکته واحب است و آن این است که تنها ما، یعنی نيروی 
روشن فکر، نيستيم که تعيين می کنيم چه روشی درست 

بلکه . است، چه سياستی اشتباه و چگونه باید پيش رفت
یک قانون اجتماعی نانوشته در جامعه عمل می کند که در 

حرکت های . نيستبسياری موارد قابل پيش بينی نيز 
اجتماعی قواعد خود را دنبال می کنند و این اقشار گوناگون 

ما، . مردم هستند که آکتور حرکت های اجتماعی می باشند
به مثابه نيروی روشن فکر نيز در همين اقشار حضور داریم و 

اما . به سهم خودمان می توانيم در آن نقش داشته باشيم



. ه مردم چه باید بخواهندخوشبختانه ما تعيين نمی کنيم ک
مردم آن چه را طلب می . دگرگونی می خواهند یا اصالحات

 .کنند، خود پی خواهند گرفت
اصرار بر این که اگر هر جنبش اجتماعی مطالبات همه مردم 
را نمایندگی کند، خود تبدیل به یک نظام سياسی می شود 

 . ، جز اختالط در بحث نيست......و
بش اجتماعی خواسته های سایر قرار نيست که یک جن

اوال قرار است که هر جنبش . جنبش ها را نيز نمایندگی کند
اجتماعی، از تمام خواسته های قشری که نمایندگی می 

برای مثال جنبش زنان نمی تواند از تنها . کند، دفاع کند
خواسته های بخش خرده بورژوازی زنان حمایت کند و نگاهی 

اگر . ش نداشته باشد و یا بالعکسبه مطالبات زنان زحمت ک
رسالت جنبش زنان برای خود قائليم، دیگر نمی توانيم زنان را 
هم قشربندی کرده و بگوئيم ما فقط نماینده مطالبات یک 

این که چگونه، در چه زمانی و با چه . بخش آن هستيم
روشی این درخواست ها پی گيری می شوند، مسلما به 

اما در این امر که  جنبش . ارندفاکتورهای زیادی بستگی د
زنان می بایست مطالبات و درخواست های همه ی زنان در 

ثانيا، . هر قشر و طبقه را نمایندگی کند، اختالفی نيست
پيوند با سایر جنبش های اجتماعی، حمایت از درخواست ها 
و ممطالبات آنان و شرکت در حرکات و فعاليت های آنان نيز 

همه اجزای "پرنسيپ . ر جنبشی استیکی از وظائف مهم ه
می بایست رعایت شود، وگرنه جزایر از هم جدا " یک پيکریم

افتاده ای می شویم که هر یک کار خود را کرده و هيچ گاه به 
 . یک جمع نيرومند تبدیل نخواهيم شد

 
 تغيير نيازمند توان است

 
اگر می خواهيم تغييری ایجاد کنيم، اگر می خواهيم اصالح 

می . ، اگر دگرگونی می خواهيم، پس به نيرو نياز داریمکنيم
که تحت (بينيم که جنبش زنان تنها برای تغيير چند قانون 

نياز ) شاید امری ناممکن باشد" جمهوری اسالمی"حاکميت 
به نيرو را احساس می کند و به جمع آوری یک ميليون امضاء 

مراه داشته می پردازد تا پشتوانه یک ميليون زن و مرد را به ه
 . باشد

 
هرچه نيروی مان بيشتر باشد، می توان به اهداف بزرگ تری 

بنابراین ميزان نيرو و توان بسيار تعيين . نيز دست رسی یافت
اگر مردم توان می داشتند، همين امروز اساس . کننده است

رژیم دیکتاتوری را بر می چيدند و یک سيستم دمکراتيک را 
اب می کردند که خواسته های شان حاکم کرده و دولتی انتخ

آن ها دمکراسی را حاکم می کردند و آزادی را . را تأمين کند
 آیا غير از این است؟. جشن می گرفتند

 
شرایط بعد از کودتای انتخاباتی در ایران به خوبی نابرابری دو  

یکی قدرت حاکم و در مقابل آن قدرت . قدرت را نشان داد
تصور کرد که اگر جامعه مدنی  حال می توان. جامعه مدنی

خود را قوی کند، با چه شعارها و مطالباتی به خيابان خواهد 
جامعه . آمد و چگونه درخواست های خود را دنبال خواهد کرد

مدنی نيز یک پارچه نيست، بلکه از جنبش های اجتماعی و 
مردم خود بهتر می . اقشار مختلف مردم تشکيل شده است

مت واحد و مطيع وجود خارجی ندارد و نمی دانند که دیگر آن ا
مردم تقسيم شده اند به اقشار مختلف . تواند داشته باشد

که هر یک خواسته ها و مطالبات خود را دارند و از آن ها پایين 
همين آگاهی است که مردم را قوی کرده و در . تر نخواهندآمد

 . جهت دست یابی به خواسته مشترک شان پيوند می دهد
 

شاهد بودیم که در فردای بعد از کودتای انتخاباتی، در کنار ما 
سرداده " مرگ بر دیکتاتور"، شعار "رأی ما رو پس بده"شعار 

به دیروز تعلق دارد، اما شعار مرگ .... شد و اکنون شعار رأی
) که روزی باید به مرگ بر دیکتاتوری تبدیل شود(بر دیکتاتور 

چنين . ده تعلق می گيردهم چنان سر داده می شود و به آین
حرکت ها و شعارهایی به ما نشان داد که با چه مردم آگاهی 

مردمی آگاه، باهوش و خالق، که توانست به . سر و کار داریم
خشم سی ساله خود شکل دهد و از آن طمأنينه و نظم و 

مطالبات مشخص بيرون آورد و نشان داد که مردم خود می 
نه آن را به دست خواهند دانند که چه می خواهند و چگو

 .آورد
اگر سبز هستند، برای این است که جوانه زده اند و سبز 

به دنبال سبز روانه نشده اند، آن ها خود سبز . شده اند
آن ها جلودار هستند و هر جنبشی با هر رنگی که . هستند

دارد، با مطالبات اخص خود، با نيروی خود در آن جلو جای 
  !ب می مانند و رنگ می بازنددنباله روها عق. دارد

  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 = 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 

  
       66851310 – 40 – 49 تلفن

  
   ----------------------------------  
  

 ع عمومی سازمان ما درمواض : 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



     ادامه از صفحه يک  
  

  ...گفتگو با بهروز فراهانی                  
  

  
از انجا که در رزیم دینی حاکم برایران حتی نحوه لباس پوشيدن هم 

و یا با برخورد رزیم به ميتواند شکل اعتراض سياسی به خود بگيرد 
یک اقدام سياسی تبدیل بشود ، هيچ دیوار چينی بين این دو سطح 
آگاهی در ایران وجود ندارد و اقدامات دفاعی کارگران با سرعت 
بيشتری ازانچه در یک رزیم سرمایه داری عادی معمول است ميتوانند 
به مبارزه در سطح سياسی کشانده شده و با سرعت زیاد به 

البته ناگفته نماند که . طبقاتی دست پيدا کنند –ی سياسی آگاه
هم اکنون ،به نقد، بخش فعال جنبش کارگری ایران به دليل طرح 

و عدم تطابق این " حق تشکيل سازمانهای مستقل کارگری " شعار 
حق با قوانين موجود ایران اسالمی که اجازه هيچ تشکل غير 

و " شورای اسالمی"دو شکل اسالمی به کارگران را نداده و تنها 
خانه کارگر را به رسميت ميشناسد ، این مبارزه برای تشکيل 
نهادهای مستقل کارگری یک اقدام طبقاتی و در نتيجه سياسی 
است چرا که تحقق آن مستلزم تغيير قانون موجود بوده و این به 

بنابراین مشاهده . خودی خود یک اقدام سراسری سياسی است 
شرا یط ایران کارگرانی که دست به مبارزه اتحادیه ای ميشود که در 

ميزنند به علت وجود یک دولت توتاليتر مذهبی و قوانين قرون 
وسطائی آن  خواه نا خواه با سرعت به تضاد موجود ميان خود ونظم 

مذهبی رزیم جمهوری اسالمی برخورد کرده و وارد ميدان  –طبقاتی 
کسب آگاهی سياسی در سطح  اما این با. اقدام سياسی ميشوند 

باالتر تفاوت داشته و صرفا یک شکل ابتدائی از آگاهی سياسی 
است که لزوما به سطح آگاهی طبقاتی سوسياليستی ارتقا پيدا 

پوشش مذهبی رژیم سرمایه داری از یک طرف به سياسی . نميکند
شدن اقدامات مبارزاتی در همه جنبه های مبارزه اجتماعی سرعت 

ا از طرف دیگر همين پوشش این واقعيت را که این رژیم ميبخشد ام
آنهم از نوع ( مذهبی در عين حال یک رژیم سرمایه داری هار

آن است  به نوعی پنهان کرده و ميتواند این توهم را ایجاد ) نئوليبرال
کند که گویا اگر این رژیم جنبه مذهبی خود را از دست بدهد و تبدیل 

ه داری بشود این ميتواند به خودی خود در سرمای" عادی"به یک رژیم 
این توهمی است که . وضع زندگی کارگران ایران بهبود ایجاد کند

بخش غير سوسياليست جنبش کارگری به آن اعتقاد داشته و با 
اشاعه آن در برابر ارتقا آکاهی طبقاتی کارگران ایران به آگاهی 

گی دوگانه در توجه به این ویژ. سوسياليستی مانع ایجاد ميکند 
تربيت سياسی کارگران جوان مبارز از اهميت فوقالعاده ای برخوردار 

به این ترتيب از نظر من کارگران ایران با سرعت در حال  . است 
کسب آگاهی طبقاتی و تبدیل به طبقه ای در خود هستند و ميتوانند 
با گامهای سریع به سطح باالتر آگاهی طبقاتی سوسياليستی 

 .کننددست پيدا 
 
در این مرحله از جنبش طبقه کارگر ایران، : جله آرشم

پيشنهادهای عملی و ملموس شما برای تشکل یابی این 
 طبقه چيست؟

 
با توجه به آنچه در باال گفته شد به نظر من :   بهروز فراهانی

برای تشکل یابی طبقه کارگر " پيشنهاد عملی و ملموس"جستجوی 
. ش در حال جریان کارگری ممکن است ایران تنها با رجوع به جنب

مبارزه برای تشکيل تشکلهای مستقل کارگری، که در شرایط کنونی 
بر بستر مبارزه برای دستمزد ، پرداخت دستمزدهای عقب ما نده و 
بهبود شرایط کار جریان دارد، محور اصلی تشکل یابی کارگران ایران 

لکه از مشاهده تشخيص این مسئله نه از کتابهای تئوریک ب. است 
پيشبرد این مبارزه عمدتا شکل . مبارزه جاری کارگران یه دست مياید

مبارزه برای ایجاد اتحادیه های کارگری را به خود گرفته است که 
برای رسيدن به هدف . کامال با سطح موجود آگاهی خوانائی دارد

ایجاد تشکل کارگری شرکت فعال در مبارزه برای دستمزد در کارخانه 
تشکل کارگری ، چه اتحادیه . واحد توليدی اصلی ترین شرط است  یا

چه اشکال دیگر چون کميته یا کميسيون کارگری نه از طریق موعظه 
ضرورت آن بلکه از طریق شرکت در زندگی روز مره کارگران هر واحد 
توليدی و از این طریق نشان دادن ضرورت متشکل شدن برای موثرتر 

از این رو توصيه من تنها ميتواند . مکن است شدن مبارزه کارگران م
دستمزد، پرداخت به ( شرکت هر چه فعالتر در این مبارزات جاری 

موقع حقوق و مزایا ، بهبود شرایط کار ، کنترل رفتار کارفرما و 
 .است ) نمایندگان    آن و نظائر آن

تشکيل هر چه منظم تر مجامع عمومی به منظور تبادل نظر جمعی  
خاب نماینده برای مذاکره با کارفرما یا دولت ،به تجربه همه و انت

کشورها، یکی از موثرترین ابزار ایجاد همبستگی کارگری و حرکت در 
جهت ایجاد تشکل پایدار کارگری در واحدهای توليدی و محلهای کار 

بویژه که پایه ریزی سنت برگزاری مجامع کارگری حتی بعد از . است 
کارگری اهرم موثری برای مبارزه با بوروکراتيزه  تشکيل نهاد پایدار

شدن این نهاد بدست ميدهد و باعث برقراری نوعی کنترل دائمی بر 
در شرایطی که خطر بسته شدن . نمایندگان اتحادیه ها ميشود

کارخانه وجود دارد حرکت برای به دست گرفتن کنترل کارخانه از 
توجيه بوده ودرصد باالئی از  جانب کارگران و سایر کارکنان  کامال قابل

همبستگی را موجب ميشود که حتی اگر با موفقيت هم روبرو نشود 
در حافظه طبقاتی کارگران باقی ميماند و در دوره های دیگر ميتواند 

تعيين تکليف با شکل مشخصی که این نهاد پایدار ميتواند .  به کار اید
يدی ميسر است به خود بگيرد تنها با بررسی مشخص هر واحد تول

اما با توجه با تجارب اخير جنبش کارگری ،گرایش عمومی به برپائی 
اتحادیه کارگری معطوف است و به این لحاظ تالشهای فعاالن کارگری 

  نيز متميل به آن شد ه است 
  

آیا در این مرحله از جنبش کارگری ایران، ميتوان :  مجله آرش
 سخنی از گرایش های مختلف بميان آورد؟

  
صحبت از گرایش دریک جنبش کارگری در درجه اول :   بهروز فراهانی

عمدتا  تنها محدود به فعاالن آن جنبش است ، بویزه در ایران با توجه 
به سطح فعلی جنبش و اطالعات موجود ، بحث ما تنها ميتواند 

با توجه به سابقه دوران انقالب ، . محدود به فعاالن کارگری باشد 
يش از آن و نيز تاثر پذیری پر قدرت جنبش کارگری ایران تجربه های   پ

از کشورهای دیگر ، به نظر من حتی در این سطح از جنبش کارگری 
نيز ما آشکارا با گرایشات مختلفی در سطح جنبش روبرو هستيم که 
کمابيش دارای انسجام نظری بوده و تاثير انها در جنبش به وضوح 

رژیم ساخته و باند " گرایش"نجا از طبيعتا من در ای. احساس ميشود
سياهی حرف نميزنم و توجه من معطوف به آن گرایشاتی است که 

 .مستقيما به رژیم وابسته نيستند
به نظر من حتی در این سطح نازل از سازماندهی در ميان طبقه 

 :کارگر ایران ما به نقد با چند گرایش بزرگ روبرو هستيم 
را محدود به رعایت مطلق چارچوب یک گرایش که هر نوع فعاليتی 

قانون موجود و در نتيجه معطوف به اجازه دولت برای هر نوع فعاليت 
" هيئت موسس اتحادیه ها"نمونه تيپيک این گرایش را در . ميکند 

به نظر این گرایش تنها با کسب مجوز از . می توان مشاهده کرد
و به هيچ طریقی مقامات دولتی  ميتوان آغاز به کار اتحادیه ای کرد 

نباید از پائين چيزی را به دولت تحميل کرد چرا که این چيزی جز 
اینها نماینده یک گرایش افراطی در طيف ! نيست " آنارشيسم "

این گرایش نتيجه مستقيم تفکر حزب توده در . علنی گرائی هستند 
جمهوری اسالمی است که اعتقاد " رژیم ضد امپریاليستی "رابطه با 

از نظر این گرایش نه تنها فقط کار . دولت حاکم دارد" ایت حالرع"به 
 است بلکه دست یازیدن به این کار علنی هم تنها با " مجاز" علنی

گرایش دیگر ضمن اعتقاد به محدود کردن کار به فعاليت علنی منتظر 
گرفتن اجازه نشده و خود با کار در توده کارگران به تشکيل آن اقدام 

ائی سندیکای شرکت واحد دقيقا در چنين چارچوبی و بازگش. ميکند 
در ميان رهبران . به دنبال کار آگاهگرانه در ميان کارگران صورت گرفت

این سندیکا البته گرایشات متفاوتی را ميتوان مشاهده کرد که از 
معروف " سه جانبه گرائی" محدود کردن چارچوب کار به آنچه به 

در مجموع این . را در بر ميگيردشده تا گرایش ضد سرمایه داری 
گرایش عمدتا به کار اصالح گرایانه و محدود به اقدامات صنفی معتقد 

گرایش غالب ، و " گرایش سندیکاليستی"گرایش موسوم به . است 
در اینجا تذکر دهم که هدف من . نه تنها گرایش ،در این طيف است

تنها به این  دراین قسمت البته بررسی انتقادی این نظرات نبوده و
 .محدود ميشود که وجود آنها را گوشزد کنم

گرایش دیگر ضمن تالش برای ایجاد تشکالت مستقل کارگری به کار 
پرقدرت ضد سرمایه داری در ميان کارگران معتقد است و طبيعتا از 

این گرایش تاکنون تاثير مثبت . چارچوب سندیکاليستی فراتر ميرود 



کارگری داشته و ضمن کار علنی توده  قابل توجهی در ميان فعاالن
ای از تبليغات برای باال بردن آگاهی طبقاتی کارگران و افشای نظام 

کميته هماهنگی برای کمک "به نظر من . سرمایه داری ابائی ندارد 
را ميبایست در این طيف قرار " به ایجاد تشکلهای مستقل کار گری 

عالوه بر این کميته . ران داردداد که پایه جدی در ميان کارگران فعال ای
، گروه ها و محافل کارگری سوسياليستی را نيز که به کار محفلی 

 .در ميان کارگران جوان همت ميورزند نيز در این طيف قرار دارند
گرایش دیگری که در طيف فعاالن ضد سرمایه داری وجود دارد اصوال 

و اعتقادی به شکلهای سنتی جنبش جهانی کارگری نداشته 
این گرایش به . مستقيما براندازی نظام دستمزدی را نشانه ميگيرد 

آموزه های آنتون پانه کوک و گرایشات سوسيليسم شورائی غير 
دقيقا به خاطر عدم اعتقاد به لزوم تشکيل . بلشویکی نزدیک است

نهادهای اتحادیه ای کارگری ،این گرایش در جریان سازمانيابی امروزه 
ال نقش بازی نميکند اما آن را ميبایست به مثابه یک کارگران ایران عم

 .گرایش موجود در ميان بخشی از فعاالن کارگری در نظر گرفت
طبعا ميتوان این ليست را ادامه داد اما به گمان من گرایشات عمده 

وجود این گرایشات متنوع در جنبش . همانهاست که در باال شمردم 
که این گرایشات را تقریبا در کارگری ایران هم طبيعی است ،چرا 

همه کشورهای سرمایه داری ميتوان دید، و هم متناسب با سطح 
کنونی جنبش کارگری ماست که نميتوان از غلبه این یا ان گرایش در 

 .ميان فعاالن کارگری صحبت کرد
 

اصوال در مبارزه ی صنفی اتحادیه ها و :  مجله آرش
چه " ی طبقاتیآگاه"سندیکاهای کارگری ایران، مسئله 

 مقدار نقش بازی ميکند؟
 

همانطور که در قسمت اول اشاره کردم آگاهی :   بهروز فراهانی
اساسا وجز در . طبقاتی و مبارزه صنفی کارگری در هم اميخته اند 

شرایط انقالبی ،اصلی ترین مجرائی که باعث رشد آگاهی طبقاتی 
رسی دقيق بر. اتحادیه ای است –کارگران ميشود مبارزه صنفی 

انقالب بزرگ اکتبر نشان ميدهد که حتی در فاصله فوریه تا اکتبر نيز 
بلشویکها با شرکت در مبارزه اقتصادی کارگران در محل کار و کارخانه 
های روسيه بود که رهبری جنبش سياسی را به دست گرفته و با 

هر چه در . غلبه خرده بورزوازی در جنبش شورائی  مبارزه کردند
مبارزه اقتصادی و مطالباتی کارگران در کسب آگاهی طبقاتی اهميت 

. گفته شود باز هم کم است " طبقه ای برای خود"و تبدیل شدن به 
کارگران در درجه اول تنها و تنها در این مبارزه است که از سایر 
شهروندان کشور متمایز ميشوند  ، تنها در طی مبارزه مطالباتی ، 

ضد استبدادی ، است که صف خواسته های ونه مثال مبارزه مشترک 
آگاهی طبقاتی . کارگران  از سایر اقشار و طبقات جدا ميشود 

کارگران نيز، در شرایط عادی جامعه سرمایه داری، در بستر مبارزه 
نظرات مارکس در . اتحادیه ای شکل ميگيرد -مطالباتی –صنفی 

. فسير ناپذیرندانترنایسونال اول در این مورد بسيار صریح، شفاف و ت
نظراتی که نه او و نه انگلس یا لنين هرگز مورد نقد یا بازبينی انتقادی 

بر اسا س این نظرات کارگران برای شرکت در مبارزه . قرار ندادند
صنفی احتياج به هيچ آگاهی از پيش کسب شده ای ندارند ، بر 
عکس در طی این مبارزه است که جوانه های آگاهی طبقاتی بسته 

خوانده " اعتصاب را مدرسه انقالب "این تصادفی نيست که . شودمي
اما هر چه آگاهی عمومی طبقاتی کارگران باالتر باشد نتایج . اند

صنفی کارگران در تغيير توازن قوای طبقاتی در سطح -مبارزه اقتصادی
مبارزه صنفی و آگاهی طبقاتی با همدیگر یک . جامعه موثرتر است

که دارای یک رابطه کامال دیالکتيکی و رابطه خطی نداشته بل
 . هستند" تاثيرمتقبل"
 

ارتباط ساختار قدرت سياسی سرمایه داری :  مجله آرش
مذهبی در ایران را با روش های مبارزاتی طبقه کارگر، چگونه 

 ارزیابی ميکنيد؟
 
ساختار قدرت سياسی مذهبی رزیم جمهوری :  بهروز فراهانی 

ه به راحتی ميتوان این رژیم را در مقوله اسالمی ایران چنان است ک
بدین لحاظ هر حرکت مبارزاتی در این رزیم . دولتهای توتاليتر قرار داد

دارای این پتانسيل هست که به سرعت و تقریبا بطور بالواسطه به 
یک اعتراض سياسی تبدیل شده و با واکنش خشن دستگاههای 

ارزه صنفی ، مثل هر مب" هزینه"به دین لحاظ . سرکوب روبرو بشود 
درجه " در یک رژیم مطلقه. مبارزه دیگری ، ميتواند بسيار باال باشد 

معنائی ندارد و هر حرکتی به راحتی و به شيوه ای " بندی جرم
وقتی این توتاليتاریسم با مذهب ادغام . دلبخواهی قابل تفسير است

م ميشود و اساس قانون بنيان الهی هم پيدا ميکند اوضاع با ز ه
در ایران اسالمی برای پخش اعالميه ميتوان . دشوار تر است 

دانسته و به جوخه اعدام سپرد و " مفسد فی االرض"را " خاطی"
در چنين شرایطی دعوت به . برای دزدی یک سنکگ دست قطع کرد

اقدام اعتراضی با احتياط هر چه تمامتر صورت ميگيرد و تقریبا 
طبقه . يف ترین اشکال آغاز ميگرددهميشه مبارزه از پائين ترین و خف

چاره چوئی از مقامات . کارگر ایران هم از این قاعده مستثنا نيست 
دولتی ، تحصن در برابر دفاتر فرمانداری و نظائر آن در مواردی که 
درگيری صنفی با یک کارفرما با ال ميگيرد خود به خوبی نشان 

این . فکر ميشوداولين چيزی است که به آن " احتياط " ميدهند که
مسئله طبعا در کند کردن روند پيشرفت مبارزه تاثير ميگذارد و این امر 

به قول معروف در ایران . باید مورد توجه فعاالن کارگری قرار بگيرد
پليسی تا کارد به استخوان مردم نرسد آنها زبان به اعتراض باز 

مين دليل طبقه کارگر نيز از این روحيه بری نيست و به ه. نميکنند 
هم هست که گاه به عدم پرداخت حقوق ماهانه تا چند ماه 
اعتراضی نميشود و به وعده وعيد های کار فرما، چه دولتی و چه 
خصوصی ، اعتماد ميشود و تنها وقتی کار به فقر مطلق ميرسد 

 .است که حرکت اعتراضی آغاز ميشود
ت این نتيجه دیگر شرایط سرکوب مطلقه ای که در ایران حاکم اس

است که هيچ حرکت سياسی در محيط کارگری نميتواند علنی 
تشکيل هسته های مخفی برای کار سياسی در محيط های . باشد

مخفی بودن کار سياسی در شرایطی . کارگر قانون عمومی است 
که حرکت صنفی در ميان توده کارگران اساسا علنی هست قاعده 

آن کسی که . ایران است  کار فعاالن سوسياليستی در ميان کارگران
فکر ميکند ميشود در رژیم جمهوری اسالمی در ميان کارگران کار 

به همين خاطر . سياسی علنی کرد ، آدرس را اشتباه گرفته است
اتحادیه ای توده کارگران باز  –لزوم  کار و همراهی در مبارزات صنفی 

دو حلقه اتصالی این .  هم از اهميت بيشتری بر خوردار ميشود 
سطح از مبارزه در مرحله کنونی مبارزات کارگران ایران مبارزه برای 

درس آموزی از تجربيات .تشکيل نهاد های مستقل کارگری است 
کارگران در کشورهای دیگر در مورد تلفيق کار علنی و مخفی باید در 

 .دستور کار فعاالن سوسياليست و کمونيست ایران  قرار بگيرد
 

شما در شرایط امروز قدرت سياسی  به نظر:  مجله آرش
حاکم بر ایران، مبارزه برای افزایش دستمزد ميتواند به تشکل 
یابی کارگران و جنبش های اجتماعی دیگر کمک کند؟ یا 

 مبارزه برای حق تشکل؟
 

بدون مبارزه . پاسخ من این است که هر دو و توامان:  بهروز فراهانی
انه به علت شرایط استثمار برای دستمزد و شرایط کار ، که متاسف

وحشتناکی که بر ایران حاکم است، بيشتر شکل مبارزه برای 
پرداخت به موقع حقوق را ميگيرد، امکان تبليغات برای حق تشکل 

نباید از تکرار این قانون مبارزه طبقاتی . مستقل عمال وجود ندارد
حتی در شرایط : کارگری در ميان فعاالن کارگری خسته شد که 

البی نيز نباید از مبارزه اقتصادی کارگران غفلت کرد و اینکه تنها در انق
چارچوب محيط کار و توليد است که کارگران خود را به مثابه یک طبقه 
از دیگر طبقات متمایز احساس ميکنند و بيشترین آمادگی را برای 

جدا کردن مبارزه اقتصادی و . پذیرفتن دانش سوسياليستی دارند
ایجاد تشکالت کارگری در شریط کنونی ایران بی  مبارزه برای

طبقاتی  –بویژه در شرایطی که جوپليسی کار سياسی . معناست 
امروز خواسته حق تشکل . در ميان کارگران را به غایت دشوار ميکند

مستقل به درستی خواسته محوری مرحله فعلی جنبش کارگری 
در دستور کار ایران است ، مبارزه برای این خواسته در همه جا 

فعاالن کارگری قرار گرفته و هر کس با درک خود به ان پرداخته و می 
پردازد اما بسيج و اقناع توده کارگران تنها در بطن مبارزه اقتصادی و 

شرکت برای سازماندهی موثر این . مطالباتی خود آنها صورت ميگيرد 
مانيابی مبارزه کارگران خود به طور طبيعی مسئله تشکل و لزوم ساز

از طرف دیگر هر چه درجه تشکل . کارگران را برای آنان مطرح ميکند
کارگران باالتر باشد طبعا مبارزه برای مطالبات اقتصادی آنان به شيوه 

در این مورد قائل شدن تقدم و تاخر بی . موثر تری به پيش ميرود
 .معناست

در کشوری که کارکنان واحدهای اقتصادی :  مجله آرش
ش اعظم نيروی کار را تشکيل ميدهند و غالبا از کوچک بخ

شمول قانون کار خارج هستند، مبارزه برای افزایش دستمزد 
و ایجاد تشکل های کارگری مستقل، از چه راه هایی باید 

 پيش رود؟
 
این یک مشکل جدی در راه تشکل کارگران ایران :  بهروز فراهانی 

يدهد که سازماندهی تاریخ جنبش کارگری در همه جا نشان م. است
کارگران در واحدهای توليدی کوچک به علت کوچک بودن قدرت عددی 
کارگران ، که پایه و اساس قدرت طبقاتی کارگران را تشکيل ميدهد ، 
. بسيار دشوار تر از واحدهای بزرگ بوده و قدرت سرکوب کارفرما باالتر

لطف  حتی در کشور های پيشرفته سرمایه داری نيز که کارگران به
دهها سال مبارزه موفق به تصویب قوانين مثبتی در باره حق تشکل 
کارگری شده اند معضل مهميبر سر راه سازماندهی کارگران در 
بخش خصوصی و بویژه واحد های کوچک وجود دارد، ایران نيز از این 

همه ميدانيم که در شرایط فعلی از توازن .  . قاعده مستثنی نيست 
در ایران، هر کارگری که برای سازماندهی در  قوای منفی طبقاتی

به نظر من عمدتا از . این کارگاهها اقدام کند بالفاصله اخراج ميشود



طریق ایجاد اتحادیه های سراسری در رشته های مختلف صنعت و 
توليد و از طریق تصویب قوانين عمومی و اجباری است که ميتوان 

ایران حل کرد و از این مشکل سازماندهی در واحدهای کوچک را در 
رو عمدتا با سازماندهی  در واحدهای متوسط و بزرگ است که 

با اتکا به اتحادیه های بزرگ و . ميتوان امر تشکل را به پيش برد 
شاخه ای و از طریق تبليغ و بسيج با اتکا به آنها ست که ميتوان به 
.  سازماندهی کارگران در سطح واحدهای توليدی چند نفره دست زد

برای مبارزه برای دستمزد نيز تالش برای تصویب حداقل دستمزد و 
الزام کارفرماهای این کارگاه ها به رعایت آن اهرم مناسبی است که 
در عين تالش برای بسيج کارگران  این کارگاهها برای پيوستن به 

 .شعبات اتحادیه های بزرگتر ميباید در نظر گرفته شود
 

داقل دستمزد بدون وجود تشکل های آیا تعيين ح:  مجله آرش
  مستقل کارگری ميتواند معنایی داشته باشد؟

 
تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشکلهای مستقل :  بهروز فراهانی

کارگری یعنی معامله دولت سرمایه دار با کارفرمایان برای تشدید هر 
تا زمانی که . چه بيشتر نرخ استثمار از طریق هر چه بيشتر دستمزد

ارگران صاحب تشکيالت مستقل خود نبوده ودر مذاکره با کارفرمایان ک
صدای مستقل خود را نداشته باشند ، حداقل دستمزد هر چه بيشتر 

) مارکس(به حد پائينی آن یعنی حداقل الزم برای بقای نسل کارگر 
نزدیک ميشود مگر آنکه به علت شرایط ویزه و ملتهب سياسی دولت 

ی راسا تصميم به اعطای افزایش حقوق برای کاهش فشار سياس
از این زاویه مبارزه برای ایجاد تشکلهای مستقل در عين حال . بگيرد 

مبارزه برای باال بردن حقوق حداقل هم هست و یکبار دیگر بهم 
 .آميختگی این دو سطح مبارزه با یکدیگر خود را تحميل ميکند

 
از فعاالن  نظرتان راجع به بحثی که ميان عده ای: مجله آرش

کارگری در باره رابطه اتحادیه های کارگری و مبارزه عليه 
 مطرح است، چيست؟) یا کارمزدی(سرمایه داری 

 
 

با توجه به نکاتی که در باال من مطرح کردم جواب :  بهروز فراهانی
نظر طرفداران لغو کار مزدی در باره اتحادیه های : من روشن است 

بدون مبارزه ترید . گشاد آن است کارگری نواختن شيپور از سر 
یونيونی و حرکت برای تشکل کارگران در بطن این حرکت حرفی از 
حرکت برای سازماندهی کارگران برای بر اندازی سرمایه داری 

بشریت سرمایه دار هنوز بستر دیگری برای سازماندهی . نميتوان زد
ران برای کارگران جز مبارزات اتحادیه ای یا دقيقتر مطالباتی کارگ

حذف مبارزه .  متشکل کردن  آنان فراهم نکرده و نميتواند بکند 
تریدیونيونی طبقه کارگر یعنی حذف سطح تحتانی آگاهی طبقاتی 

و این یعنی حذف پایه و اساس کار طبقاتی در راه ") طبقه در خود("
" مستقيما"این دوستان در صددند که . سرنگونی نظام سرمایه داری

سرمایه داری نقب بزنند ، اما چنين راه ميان بری در به قلب نظام 
 .عالم واقعيت وجود ندارد

 
رابطه فعاالن چپ داخل و خارج از کشور و جنبش : مجله آرش

 کارگری ایران را در حال حاضر، چگونه ارزیابی ميکنيد؟
 
  

تا آنجا که به رابطه  انجمن های متعدد همبستگی :  بهروز فراهانی
کشور ، در پاسخ به نياز انعکاس  10ان که در بيش از با کارگران ایر

صدای مستقل جنبش کارگری ایران در خارج از کشور بوجود آمدند 
مربوط ميشود ، به نظرمن  رابطه فعاالن جنبش کارگری در داخل و 
خارج از کشور امروز عموما بر پایه درستی بنا شده و این انجمنها  به 

جنبش کارگری اگاه بوده و در این راه نقش خود به مثابه پشت جبهه 
در مجموع ، از یکی دو .تالشهای مفيدی را انجام  داده و ميدهند 

مورد منفرد که بگذریم ،هيچ کدام از این انجمنها ، ضمن اینکه اعضای 
آنها دارای  نظرات مستقل ، متنوع و گاها انتقادی نسبت به این یا ان 

جنبش کارگری داخل " ولی " گرایش کارگری داخل هستند ، خود را
ندانسته و به سهم خود برای ایجاد یک حمایت جدی و موثر در خارج 

ایجاد رابطه گسترده ای که امروز ميان بخش . از کشور ميکوشند 
فعال جنبش کارگری و اتحادیه های بزرگ کارگری کشورهای اروپائی 

نکار و امریکای شمالی بوجود آمده و از دستاورد های غير قابل ا
جنبش کارگری ایران است ، بدون فعاليت این پشت جبهه به این 

در مورد سازمانها و احزاب چپ من در اینجا . خوبی ممکن نميشد
 . نظری نميدهم چو ن این حدیثی است مفصل

 
رابطه جنبش کارگری با جنبش های اجتماعی : مجله آرش

تقویت دیگر را چگونه ارزیابی ميکنيد؟ و چه پيشنهاداتی برای 
 روابط آنها دارید؟ 

 

با ) تا حدودی( واقعيت اینست که به جز: بهروز فراهانی          
جنبش دانشجوئی ، جنبش کارگری رابطه ای منظم با دیگر بخشهای 
جنبش عمومی و اجتماعی ایران ندارد و این تا حدود زیادی طبيعی 

جنبش است چرا که نباید فراموش کرد که تازه دو سه سال است که 
کارگری به پانسمان زخمهای خود پرداخته ، جانی تازه گرفته است و 
هنوز به ان درجه از سازماندهی که به او اجازه بدهد تا وارد دیالوگ 

نزدیکترین متحد این . منظم با این بخشها بشود نرسيده است 
جنبش ، جنبش پيشتاز دانشجوئی است که به برکت وجود 

گاهی درست انان از نقش تعيين کننده دانشجویان سوسياليست و آ
جنبش کارگری در جامعه سرمایه داری ایران تالشهای مستمری 

 .برای پيوند با جنبش کارگری را سازمان داده اند 
این یک کمبود جدی است و فعاالن سوسياليست جنبش         

کارگری باید همواره در جهت پيوند زدن جنبش کارگری با بخشهای 
به عنوان . مومی ضد استبدادی مردم ایران تالش کنند دیگرجنبش ع

مثال باید برای نزدیک کردن زنان فعال کارگر با فعاالن جنبش زنان 
اقدامات جدی صورت بگيرد چرا که ویژگی جنبش زنان درشرایط 
جامعه مردساالرانه ایران با یک دولت ضد زن استثمار دوگانه کم 

يکند که لزوم همکاری آنان با جنبش سابقه ای را به زنان کارگر وارد م
برگزاری آکسيون های مشترک به . مستقل زنان را دو چندان ميکند 

مارس و اول ماه مه ميتواند در نزدیک کردن فعاالن این دو  8مناسبت 
من به خودم اجازه نميدهم که بيش از این نظرات . جنبش مفيد باشد

دست . ر بدهمکلی راجع به تاکتيکهای مشخصی از این دست نظ
اندرکاران این جنبشها بهتر از هرکسی  این مشکالت را ميشناسند و 

 .صالحيت راه چاره جوئی دارند
 

استقالل جنبش و تشکل "درک شما از مقوله ی :  مجله آرش
از دولت، احزاب و نهادهای سرمایه داری " های کارگری ایران

ونه و چيست؟ و به نظر شما جنبش کارگری ایران تا کجا و چگ
در چه ابعاد و ساختاری ميتواند روی حمایت های بين المللی 

 حساب کند؟
 

درک من از استقالل جنبش و تشکلهای کارگری :  بهروز فراهانی
به نظر من این تشکالت . است " استقالل مطلق" درکی تقریبا 

حتی دولت . کارگری هرگز نباید وابسته به هيچ حزب یا دولتی باشند
تجربه جنبش کارگری روسيه ، چه در قبل ! وسياليستیانقالبی یا س

یا بعد از انقالب اکتبر ، نشان داد که نهادهای کارگری باید استقالل 
خود را حفظ کنند تا بتوانند از منافع ویزه طبقه کارگر در برابر تعرضاتی 
که به کارگران ، به عناوین مختلف صورت ميگيرد دفاع کنند و به مثابه 

تجربه انقالب . ابر بوروکراسی های مختلف عمل کنند سپری در بر
بهمن و تکه تکه شدن اتحاد طبقاتی کارگران توسط فرقه های 

به فلج کردن  ..."کارگران هوادار " کمونيستی که هر یک با ایجاد 
اقدامات مشترک کمک کرده  وبه روحيه همبستگی طبقاتی کارگران 

مبارزاتی کسانی در این  ضربات مهلکی وارد کردند هنوز در حاقظه
دیگر از شوراهای اسالمی و . دوره حضور داشتند تازه مانده است 

 !خانه کارگر حرفی نميزنيم که آفتاب آمد دليل افتاب 
با این چنين دیدی روشن است که به طریق اولی هرگز و در هيچ 

ساخته -شرایطی نهادهای کارگری نباید به دول یا نهادهای دولت
هيچ دولت سرمایه داری به طبقه . وابسته باشند  سرمایه داری

در ان کشور کمک " صف مستقل کارگری"کارگر یک کشور برای ایجاد 
به قول مارکس سرمایه دار ها مثل فراماسونها عمل ميکنند . نميکند 

اگر هم . و در برابر جنبش مستقل کارگری همواره متحد یکدیگرند 
کنند از نوع کمک به اتحادیه هم ب" کمکی"دولت های امپریاليستی 

همبستگی لهستان و برای مسلط کردن ارتجاعی ترین گرایش 
همياری و همبستگی . کارگری از نوع لخ والسای واتيکانی خواهد بود

تنها با تشکالت مستقل کارگری دیگر کشورها ست و تنها شرط ان 
این است که این اتحادیه ها منافع دولت خود را در نظر نداشته و 
. واقعا از زاویه همبستگی طبقاتی بين المللی کارگری عمل کنند

 . مواردی از این دست اتفاقا و خوشبختانه بسيار زیاد هستند 
در مورد استفاده از نهادهای بين المللی که طبق معاهدات معروف به 

عمل ميکنند باید با صراحت گفت تا آنجا که مربوط به " سه جانبه "
رزه با سرکوب فعاالن کارگری ميشود بایستی جلب حمایت برای مبا

در این گونه موارد استفاده از . از تمام این نهادها استفاده کرد 
کوچکترین امکان برای افزایش فشار بر جمهوری اسالمی ایران را 

اما این با چشم اميد داشتن به این نهادها برای . نباید از قلم انداخت 
در این . گری بکلی متفاوت است کمک به ایجاد تشکالت مستقل کار

مورد کارگران تنها به خود و تجربيات همطبقه ای ها ی خود در کشور 
  . های دیگر متکی هستند 
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