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  سايت گزارشگران

  ٢٠١٧ نومبر ٢٨
  

  ھای کارگری گزارشگران از مصاحبه

  ضعف ھا و قوت ھا: جنبش کارگری در ايران

  مصاحبه با صديق جھانی بخش دوم

  
 محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده که ساليان دراز رنج و محروميت و زندان و شکنجه را بر ۀدستگيری دوبار

روشنی افکندن بر نقاط کور . ھاست مصاحبه اين ۀانگيز,  کنددوش کشيد تا از حقوق محرومان و ھم زنجيران خود دفاع

 ابتدائی ترين حقوق انسانی خويش دليل اين تالش اندک و  و ضعف ھای جنبش ميليونی کارگران ايران برای دستيابی به

  . ن کارگری و سياسی از سوی گزارشگران استنظرخواھی از فعاال

گاه ھمانند آتشفشان در . شکل فزاينده در جريان استه جود سالھاست بموج اعتراضات کارگری به بی عدالتی ھای مو

زنجير فقر و ستم نظام  .دھد خود تعلق میه ی را بئکند و فضای خبری و رسانه  مکانھای توليدی و خدماتی غليان می

م وتعدی و بی ظل .کشند  خويش میۀ را بر گردهسرمايه داری برپايشان و بار گران تورم و ھزينه ھای زندگی روزمر

در اين ميان اما فعاالن و نمايندگان کارگران . ولين حاکم بدون مرز ادامه و جريان داردؤحرمتی به آنان از سوی مس

کارگران معترض به اين بی عدالتی ھا . بيش از ھمه در تيررس نابکاران و دشمنان کارگران و زحمتکشان قرار دارند

محکوم به مرگ خاموش . اسيران زندانی را می کشند. شکنجه می کنند. می افکنندبه زندان .زنند شالق می. را می کشند

صدای اعتراض و شکايات آنھا در فضای خبری .آنان را بيکار و از حق زندگی شرافتمندانه محروم می کنند. می کنند

ور با کارگران ھمبستگی بين المللی کارگران خارج از کش. رسد گوش کسی میه  داخل کشور بندرت بۀسرمايه زد
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براستی برون رفت از اين .  مطلق دست اندرکاران حکومتی مواجه استئیايران اگر چه قدرتمند است اما با بی اعتنا

  .کنيم  میمصاحبهن کارگری و سياسی تواند باشد؟ ھم از اينرو با فعاال وضعيت چگونه می

*****  

ه در حمايت از جنبش کارگری در ايران خدمات شايانی ی پر سابقه است کئن کارگری و رسانه صديق جھانی از فعاال

  . داريممصاحبهبا او . کرده است

*****  

  

از سوی رھبران . رو بوده استه  روبئینام فرقه گراه  جنبش کارگری پيوسته با مقوله ای بۀتاريخچ :گزارشگران

ارجحيت دادن منافع و تمايالت . فکری سوسياليسم ھم مذمت و سرزنش شده و مقابله با آن ضروری ارزيابی شده است

آيا امروزه و در ارتباطات با . کارگر نمودی از اين انحراف بوده استۀگروھی، سازمانی و حزبی بر منافع کل طبق

  دانيد؟ جنبش کارگری در کشورمان حضور آن را محسوس می

تن به ريشهھای آن، بررسی از اين رو، بدون پرداخ. سکتاريسم در جنبش کارگری، قدمت کھنی دارد :صديق جھانی

 ھمه می دانند که اين مريضی، از طريق ًااز کسی پوشيدە نيست و تقريب.ناقص خواھد بود فراز و نشيب جنبش کارگری،

فعاليت می کنند، وارد » سوسياليسم«و » چپ«نام ه  که بئیاديان، تعصبات ناسيوناليستی، احزاب و گروھای بورژوا

 کشيدن تماميت سيستم سرمايهداری، زير سؤالن ريشهھای اين بيماری، در گرو به خشکاند. جنبش کارگری می شود

لذا بر اساس خودآگاھی طبقاتی و سرنگون کردن اين رژيم ھار، خيلی از . نظام جمھوری و ارتقاء آگاھی طبقاتی است

سوی کسب قدرت ه ه بطور تحزب يافته ابند که بيی معادالت به ھم می خورد و کارگران کمونيست، اين شانس را م

اين فوری ترين وظيفهای است که از ھمين امروز، بايد در محور اصلی فعاليت کمونيست . سياسی گام استواری بردارند

 صعود به ًای عملی اين نگاە، تمرکز فکری جھت بسترسازی برای فتح سنگرھا و نھايتامعن. ھای راستين قرار بگيرد

در غير اين . عيت موجود، مشکلی را حل نمی کند لذا بايد وارد عمل شدير وصف ناپذير وضستف. نوک قلعهاست

در سطح جامعه، اين احتمال وجود دارد که تساوی طلبی، بيشتر از » سوسياليستی «ۀ انديشئیصورت و با توجه به جدا

نھا می خواھم قصد من، برجسته کردن ضعف ھا و نسخه پيچی برای کسی نيست بلکه ت.  جامعه راندە شودۀاين به حاشي

سامان موجود، ممکن است زيرا اين به باور من، عبور از وضعيت نا ب. بر يک حقيقت اشارەای ولو مختصر کردە باشم

  . خطير طبقاتی فرا می خواندۀسوی انجام وظيفه شرايط است که ما را ب

. مبنای آن، خود را سازمان دھيمبايد بتوانيم بر ) کارگران کمونيست(در حال حاضر، اين شرايط وجود عينی دارد و ما 

ميسر ... البته الزم است اين را نيز بگويم که سازمانيابی، با سر دادن شعارھای دھان پر کن، دادن وعدەھای ناممکن و 

اما نبايد فراموش کنيم که شرط اوليه برای . ھای ھدفند در جامعه استشيوه نيست بلکه مستلزم اتخاذ تاکتيک ھا و 

حرکت مبارزاتی، برقراری رفاقت سالم، دوستی پايدار، اعتماد دو طرفه و شريک شدن در غم شادی ھم موفقيت در ھر 

در بطن . يمئاز اين رو، ضروری است که دست يک ديگر را گرفته و دل ھايمان را به ھم نزديک نما. ديگر است

بھترين حالت به آگاھی سياسی جھت  جای خود را به اتحاد حول نيازمنديھا و در ئیفضای سرشار از محبت، فرقهگرا

می دانم در اين رابطه، .انجامد  کارگر میۀ طبقۀغلبه بر پراکندگی و يا پيوستن به حزب انقالبی جنبش خودانگيخت

  . گامھای زيادی برداشته شدە، اما کافی نيست و بسی بيش از اين، بايد تالش کرد

 بدين خاطر است که احزاب ًا ماست و دقيقۀداری در صفوف طبق نظام سرمايهئی حاصل پويائیبا بيانی سادە، فرقهگرا

 عمده و اساسی ما کارگران کمونيست، آموزش و ۀوظيف.  بازتکثير می شودًابه اصطالح کمونيستی، در بين ما مرتب
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ن  دھند، روشافرادی که اين وظيفه را کم اھميت جلوە می.  کارگر استۀتسھيل رشد سياسی و سازمانيابی سياسی طبق

، زمانی ممکن است که ما بتوانيم ئیخشکاندن ريشهھای فرقهگرا. اشتباھی گام برمی دارندًاست که در مسير کامال

کارگر کمونيست، نبايد از فعاليت .وجود بياوريمه تحولی جدی در شرايط کار و زندگی کارگران و زحمت کشان ب

فراخوان  )کارگران کمونيست(ما . ھراس داشته باشداکونوميستی، سنديکا طلبی و يا ھر مدل ديگری در سطح جامعه،

را به فال نيک می گيريم و اينھا را در ايجاد انجمن » متشکل شويد«ی که خطاب به کارگران می گويند ئرفرميست ھا

ھای تعاونی و صنفی ھمراھی خواھيم کرد اما در اين مسير، به آنھا خواھيم گفت که بدون حزب سياسی، نظام 

 کارگر محکوم به ۀ انجمن ھای صنفی طبقۀخواھيم گفت که بدون حزب کمونيستی، ھم پابرجا خواھد ماند،سرمايهداری 

 کارگر به ھيچ وجھی قادر نخواھد بود که ۀاين اصل را بايد بپذيريم که از طريق تشکل ھای صنفی، طبق. شکست است

ادن در مقابل بورژوازی، سرانجام به سکتاريسم روشن است که نرمش نشان د بنابراين،. رسالت خود را به انجام برساند

 يعنی بريدن از ساکنان جامعه و تبديل شدن به سکتی که درھا را به روی خود ئیترديدی نيست که فرقهگرا. انجامد می

 ۀيکی ديگر از مشخصات سکتاريسم، يعنی رواج دادن روش ھای منفی در قبال مبارزه برای وحدت طبق. می بندد

يست ھا برای شعارھای فوری روز و ھم چنين به مبارزات صنفی و سياسی و پيکار برای خواست ھای سکتار .کارگر

 مشترک ضد امپرياليستی و مصالح ۀسکتاريست ھا، اصل ھمبستگی و مبارز. مبرم تاکتيکی، ھيچ اھميتی قائل نيستند

  .عمومی جنبش کارگری را قبول ندارند

 مردم ۀ تنگ خود می تند و با زندگی و تودۀماتيسم و چپ روی است و در پوست نظام سرمايهداری، دگۀسکتاريسم زائيد

ھرگونه تماس و ارتباطی را قطع می کند و به محافظه کاری و تحريف اصول کمونيسم و فراموشی ديالکتيک می 

 کارگر جدا می سازد و خود را در الک اين ۀ کارگر را از طبقات و قشرھای متحد طبقۀ، حزب طبقئیفرقهگرا. انجامد

ه کل را تابع جزء می کند و سکتاريسم نوعی سبک ذھنی در تفکر و عمل است ک .طور حزبی، وحدت را به ھم می زند

 فرد را بر جمع، مصالح افراد معين و گروه معين را بر مصالح حزب ويا مصالح حزب را بر مصالح جامعه ًمعموال

برای مثال، اين را نيز نمی پذيرند که يک عضو حزب، تابع . ر صورتی که جزء تابع کل استد. مقدم می شمارند

اين مريضی، در جنبش کارگری ايران، به اندازەای .مصالح حزب است و حزب ھم تابعی از مصالح جنبش می باشد

  . سايه افکندە که نمی گذارد وحدت عملی صورت بگيرد

  

 کارگری در داخل و خارج از ۀن شناخته شد تمامی نھادھا و فعاالًتقريبا. خنی ھستاز ھمبستگی ھمه جا س :گزارشگران

ھمبستگی .شود  و مقاومت در برابر آن عريان و پنھان ديده میئیاما رد پای فرقه گرا. گويند کشور از آن و اھميتش می

ی در خارج از ئ انفجار رسانه ھنوز يک نمايش در دفاع از صفوف ميليونی کارگران ايران که .اما کمتر ملموس است

  علت را در چه می بينيد؟.ديده نشده است کشور در پی داشته باشد،

گرايشی قوی و   در درون چپ ايران،ئید، فرقهگراور آخالف آن چه که اين و يا آن فعال به زبان می :صديق جھانی

 فرھنگشان ۀاری و اتحاد ترجيح دادە و پاي را به ھمکئی جدااز لحاظ تاريخیاينھا  طلب، گراست تا وحدت بيشتر تجزيه

اين چپ، مثل سکت ھای مذھبی اند، دار و دستهای می باشند که ھويت خود را از يک سنت پوسيدە . ند اائتالف گريز

کنند و اين يکی از نمودھا و شاخص ھای چپ   عينک خود دنيا را ترسيم میۀ آن متشکل شده و از دريچۀگرفته و بر پاي

 و ئی ھمبستگی را ندارد بلکه تکثر سرسام آورش محصول واگراۀچپ ايران، نه تنھا روحي. کل می دھدايران را ش

اين چپ، تشکيالت خود را محور و اصل می داند و ھر گونه انحراف يا مخالفت را با القاب و . پايان است انشعابات بی
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عبور از اين چپ ويرانگر، تنھا در .  دھندقول خودشان مارکسيستی مورد حمله قرار میه برچسب ھای تعريف شده ب

  . طبقاتی، بھبود سطح معيشت محرومان و آموزش کمونيستی ميسر استۀگرو دامن زدن به مبارز

  

  پيشنھاد شما برای گذر از موانع ھمبستگی صفوف حاميان کارگران کشورمان چيست؟ :گزارشگران

کيد می ورزند، کسی از أ، ت»اتحاد کارگری«د، ھمه بر جالب اين است که ھمه از پراکندگی می نالن :صديق جھانی

و » درد«و سر دادن » دلسوزی«ھم ارائه می دھند اما با وجود اين ھمه » راە حل« طرفداری نمی کند، ئیفرقهگرا

اين واقعيت ھای تلخ، نشان می دھد که ما ھنوز نتوانستهايم ازشکست .  سر جايش استئی، باز فرقهگرا» مشترکۀنال«

درس بگيريم و سرانجام با تدوين چشم اندازی شفاف، جنبش را به سمتی که می خواھيم ھدايت ... دست آوردھا و ھا، 

بر تشکيل نھادھای  خيلی ھا! تبديل شدەاند» ن کارگری فعاال«  مجازی به ئیخيلی ھا کارگر نيستند اما در فضا.کنيم

جای ه آنان ب.  ديدەاند و نه در محيط کار ھم قرار گرفتهاندکيد می ورزند امادر اين رابطه نه آموزشأمستقل کارگری ت

ظاھر » جنبش کارگری «ۀعنوان متخصص و صاحب نظر در حوزه ھواداری و انعکاس صدای نارضايتی کارگران، ب

 فعاليت ۀاز نظر من، حوز. کارگر استۀاين نابسامانی، بيانگر ھرز نيرو ودرک نکردن موقعيت اجتماعی طبق.می شوند

اين اقشار، می توانند مبارز و کمونيست باشند . جنبش کارگری نيست... سرباز، نويسندە و . مجو، کشاورز، ژانداردانش

ثر در محيط کار ؤاينھا با فعاليت سازمانيافته و م.  فعاليت خود را به جنبش کارگری، انتقال دھندۀالزم نيست حوز اما

 اين طريق، جنبش کارگری و ديگر جنبش ھای اجتماعی را تقويت خود، می توانند شبکهھای ھمبستگی را ايجاد و از

  .کنند

ھای سازمان يافتهتر عليه نظام  در غير اين صورت، نمی توانيم مدعی کنش.  به اين نابسامانی، بايد پايان داد

گی  ما، گسترد نبرد ۀجبھ. ب يافته، به مصاف بورژوازی برويمزداری باشيم، نمی توانيم با نيروی منسجم و تح سرمايه

ھای آگاه آن و تالش   کارگر و فعاالن و بخشۀِناموزونی دارد که جز با دامن زدن به طرح وظايف سياسی و صنفی طبق

ما برای حفظ دست آوردھای مبارزاتی و برداشتن گام ھای . برای کسب ھژمونی سوسياليستی و کارگری ممکن نيست

، ئی عبور از اوضاع کنونی، به تشکيل ظروف مستقل کارگری، دانشجو بلکه برایئیعنوان ھدف نھاه استوارتر، نه ب

  .احتياج مبرم داريم... زنان و 

 يا ناديدە بگيرم زيرا می دانم کارھای ارزشمند زيادی صورت گرفته بردهال ؤقصد من اين نيست که ھمه چيز را زير س

ن و مستقل کارگری، در دستور کار فعاال موضوع ايجاد تشکل ھای خود ساخته  استبرای نمونه، خيلی وقت. است

ِادبيات و ھمچنين تجربيات تشکيالتی  ھاست به لحاظ ذھنی مطرح و در شعارھا،داين فعاليت ھا، مد. قرار گرفته است
 و دستاوردھای  ھای مختلف دنبال شدە  سنديکاھای کارگری و کميتهئیچون بازگشا چندين ساله و در اشکال مختلفی ھم

 جدا از اين، مورد استقبال و پشتيبانی بی دريغ بخش آگاە جامعه ھم قرار گرفته و آنھا . در بر داشته استمعينی را نيز

 يابی  سفانه علی رغم اين اشتراکات، معضل تشکلأمت.کنند  کارگر تعريف میۀخود را در جھت ھمبستگی با طبق

 به سرکوب نظامی و ئی، از سو از موانع ایعمدەموش کنيم که بخش البته نبايد فرا. ھنوز ھم حل نشدە است کارگران،

 سھمگين تفکرات نئوليبرالی، ۀن کارگری با سلطفعاال خفقان سياسی جمھوری اسالمی مرتبط است و از طرف ديگر،

 جنبش چه در ۀ يابی در پرتو بررسی تجارب گذشت بهھر حال، شکل. کنند گرا دست و پنجه نرم می ستيز و راست تشکل

واره بايد در دستور کار نيروھای آگاه جامعه قرار بگيرد و خيلی  المللی ممکن است و اين مھم ھم ه بينسطح محلی و چ

مھم است که مبتنی بر شناخت علمی از ملزومات مبارزه و نبرد طبقاتی در شرايط مختلف باشد تا ضمن کمک به 

  . گرددسازماندھی کارگران در سطوح مختلف، امکان فراروی از وضع موجود فراھم
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 فراموش می کنند که ًاکنند ولی بعض  میئیفرسا ی خود تالش جانئ گر چه برای تشکالت مستقل و حرفهکارگران ايران، ا

اگر اين مھم در نظر . مبارزه با کليت نظام جمھوری اسالمی ممکن است در گرو گيری اين نوع از تشکالت، شکل

ی خودرا از دست می دھيم واز سوی ديگر فرصتی پيدا می شود گرفته نشود، از طرفی بخش مھمی از نيروی مبارزات

  .  صفوف کارگران مبارز را متفرق می سازد که رژيم خود را بازسازی و سپس با ترفندھای مختلف،

 سياسی بدھيم و نگذاريم فالن حرکت، در ئی کارگر، معناۀطبق برای ھمين، الزم است به نھادھای صنفی و اقتصادی

 اقتصادی باقی بماند زيرا پيگيری اھداف صنفی بدون پيوند با درک و شناخت راديکال و منتقدانه از ًرفامراحل اوليه، ص

ِساز و کار اقتصادی و سياسی نظام سرمايه از اين . داری و ھم چنين عدم تغذيه از دستاوردھای آن، معنی نخواھد داد ِ

بی . اری و محتوای سوسياليستی، پيوندی ناگسستنی داردد  کارگر با سياست ضد سرمايهۀزاويه، مطالبات اقتصادی طبق

توجھی به ھرکدام از اين نکات، از طرفی ھر دو را تضعيف خواھد کرد و از سوی ديگر، جنبش کارگری و 

ھای اخير را دنبال کردە باشيد، متوجه  اگر مبارزات صنفی در سال. سوسياليستی را با بحران العالج روبهرو می سازد

داری ارائه ندادە و بدين خاطر، ھم اکنون  ن کارگری ارزيابی صحيح و دقيقی از ماھيت نظام سرمايهه فعاالمی شويد ک

  .بخشی از توان و نيروی خود را از دست دادەاند

  .با سپاس از شما و اميد که کارگران و حاميان راستين کارگران ايران موفق باشند

  

  

 


