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  سايت گزارشگران

  ٢٠١٧ نومبر ٣٠
  

  ھای کارگری گزارشگران از مصاحبه
  ضعف ھا و قوت ھا: جنبش کارگری در ايران

 الوند. مصاحبه با ک

  
 ۀاز نظر من منافع گروه ھا و سازمان ھا و احزابی که در خارج ازجنبش کارگری شکل گرفتند و خود را نمايند

ا ھم در جدال ھستند ھيچ ارتباطی به جنبش کارگری دانند و برای محق بودن ميزان نمايندگی کارگران ب کارگران می

  .ندارد 

نھا اخالل آالبته دفاع از حقوق کارگران در خارج از اين جنبش ھيچ اشکالی ندارد با اين مضمون که در روند سازمانی  

ارزش و اعتبار  کارگر بايد برد سپری شده و ۀگاھی را از بيرون به دورن طبقآدوران اين نوع بحث ھا که . ايجاد نکنند

 کارگر ۀيا ادعا ھای فاقد ارزش و معيارھای علمی و ضد متدلوژی مارکسی که برای طبق. خود را از دست داده است

  بايد حزب انقالبی ساخت

*****  

 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, از حقوق محرومان و ھم زنجيران خود دفاع کنددوش کشيد تا 

 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 ج اعتراضات کارگری به بی عدالتی ھای موجود سالھاست بمو

زنجير فقر و ستم نظام  .دھد خود تعلق میه ی را بئکند و فضای خبری و رسانه  مکانھای توليدی و خدماتی غليان می
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ظلم وتعدی و بی  .کشند  خويش میۀ را بر گردهگی روزمرسرمايه داری برپايشان و بار گران تورم و ھزينه ھای زند

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

ھا کارگران معترض به اين بی عدالتی . 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. به زندان می افکنند.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

ھمبستگی بين المللی کارگران خارج از کشور با کارگران . رسد گوش کسی میه  داخل کشور بندرت بۀسرمايه زد

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

*****  

  سياسی  فعال   الوند-ک 

ھر . شمارش آنھا ديگر ممکن نيست. طی سالھای اخير شاھد افزايش تصاعدی اعتراضات کارگری ھستيم :گزارشگران

يابند و اينھا تنھا قسمتی از اين اخبار ی روزه بخشی از اين وقايع در محيط ھای توليدی و خدماتی انعکاس خبری م

  رمان چيست؟ارزيابی شما از موقعيت جنبش کارگری در کشو. ھستند

رو است از يک طرف با بربريت سرمايه داری ه  جنبش کارگری در ايران با دو بربريت اجتماعی روب: الوند -ک 

  بربريت اقتصاد نئولبيرالی را به شکل مافيائی نمايندگی می نئولبيرالی و از طرف ديگر با بربريت حاکميت اسالمی که

    .کند

 سياست ھای اقتصادی حاکميتی که ھرگونه مطالبات کارگران را با سرکوب،  باميزان توانمندی کارگران در تقابل 

دھد تنھا راه حل اصولی و منطقی ايجاد نھاد ھای مستقل کارگری برای  زندان ، شکنجه ، جوخه ھای مرگ پاسخ می

  .ھم زدن توازن قدرت بين کارگران و حاکميت استه يافته و فراگير جھت ب سازمانۀمبارز

ثير گذاری أ کارگران و ساير جنبش ھای اجتماعی نتايج ملموس و ت يافتگی  قدرت بدون سازمان ن توازنھم زده ب

  . غير پيگير تبديل می شودۀ کارگری به مبارز نخواھد داشت و مبارزات

 اگربه تاريخ  از مدت استر مداوم در جھت رسيدن مطالبات کوتاه مدت و دۀمبارزات جنبش کارگری يک مبارز

    مشاھده خواھيد نمود که، از بدو به قدرت رسيدن نظام جنايتکاراسالمی نگاه کنيد ات و اعتصابات کارگرانمبازر

 توليدی يا يک   يک بنگاهۀبخش وسيعی از اين مبارزات خود جوش و مقطعی و محدود به يک خواست و در محدود

کارگری در ھمياری و ھمبستگی با  ديگر جنبش   بوده است و ھيچ حمايت عملی از طرف بخشھای صنعت معين

 کارگران سنديکای اتوبوس رانی که ۀبه استثنای مبارزات سازمان يافت.  صورت نگرفته است  ھمکاران خود ھم زمان

ی شد زيرا نسبت به بخش ھای ديگر مبارزات کارگران سازمان يافته و با برنامه دست به ئبه ابعاد گسترده رسانه 

  .  حاکميت را زير فشار قرار دھند  حقق مطالبات خود زدند و توانستندمبارزه و اعتصاب برای ت

بحث بر سر منافع و . داليل عدم سازمان يافتگی مبارزات کارگران ريشه در ھر شرايط اجتماعی و طبقاتی داشته است

نافع  قدرت جھت پيشبرد م ھم زدن تعادله ھرچقدر يک جنبش اجتماعی در کشاکش قدرت يا در ب. قدرت است 

ش نقش کليدی ظيم باالنس قدرت برای حفظ منافعتواند در تن  مبارزه میۀ خود سازمان يافته تر باشد در پروس اجتماعی

  . کندأتری ايف

 مبارزات مقطعی عبور کند و گام به سوی سازماندھی سازمان ھای ۀ تجرب در اين راستا جنبش کارگری نتوانست از

    ضعف جنبش کارگری با فرصت طلبی وقيحانه ھی زمينه ای شد تا رژيم از و اين کوتانھدسراسری حرکات خود 
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 انواع و اقسام نھادھای کارگری را در محيط ھای  استفاده کند و برای به انحراف کشاندن خواست و مطالبات کارگران

  .کار بر کارگران تحميل کند و مانع شود که کارگران دست به خود سازماندھی بزنند

 اقتصادی فشار مضاعف   با تدوين و تصويب قوانين ارتجاعی ستفاده از اين ضعف جنبش کارگری توانست با ا رژيم 

چرا که از . نھا را نپردازدآ ۀنھا را در ابعاد گسترده پايمال کند حتی حقوق عقب افتادآبر کارگران وارد و حقوق 

رگری برای مقابله با تھديد و شکنجه، وضعيت و اھميت عدم سازمان يافتگی و نداشتن يک تشکيالت سراسری کا

فقدان يک تشکل سراسری کارگری صدمات جبران ناپذيری به منافع  .گاه است آ  زندان، پيشروان جنبش کارگری

  . وارد نمود جنبش کارگران

 بربريت ماشين سرکوب رژيم که ضد ھر  پر واضح است مھمترين ضعف جنبش کارگری در ايران با توجه به ابعاد

 در رابطه با خواست ھای جنبش ً خواست ھای انسانی در راستای مطالبات اقتصادی و سياسی است خصوصاگونه

  .کارگری ھمانا عدم سازمان يافتگی سراسری تمام گرايش ھای کارگری در يک تشکيالت سراسری است

 سياليت  رژيم قرار داد در تقابل با قدرت سرکوب  فاکتور ديگری که جنبش کارگری ايران را در موقعيت ضعيف تری

    خود ھمين شرايط سيال را بر جنبش کارگری تحميل کرد و در نتيجه به روند سرمايه در ايران است که در روند

  .سيب رساندآسازمان يافتگی جنبش کارگری 

  

ر بوده ن کارگری ھميشه خود و خانواده ھايشان در خطر دستگيری و زندان و شکنجه، تھديد و آزافعاال :گزارشگران

 سنگين دادن و در اين شرايط برخی از آنھا ۀدفاع از حقوق ھم قطاران تحت ستم در جمھور اسالمی يعنی ھزين. اند

امروزه نيز رضا شھابی و . قتل رسيدنده ھمانند شاھرخ زمانی و کورش بخشنده و محمد جراحی به اشکال متفاوت ب

  والن جمھوری اسالمی بر آنھا چيست؟ؤس متمرکز نمودنعلت . محمود صالحی در خطر جدی ھستند

 ثروت در مافيای حاکميت اسالمی از طرف ھر   بدون ترديد ھر گونه اخاللی در ساختار تقسيم منافع: الوند -ک 

 استفاده خواھد  نھاآگرايش يا جنبش اجتماعی ايجاد شود به شديد ترين شکلی از ھمه ابزارھای سرکوب برای مقابله با 

  .کرد 

سالمی تاب و تحمل ساختارشکنی را ندارد و برای بقای خود با ھرگونه سازماندھی اجتماعی مستقل از جمھوری ا

  . کند   می  برخورد خشن و ضد انسانی چارچوب ھای دستگاه حکومتی به ھر شکلی و با ھر محتوائی

 تالش يرای ايجاد  هھرگون  است و  سازمان يافتگی در خارج از چارچوب مافيای قدرتۀ دشمن قسم خورد،حاکميت

 از طرف ھر گرايش اجتماعی را با بربريت پاسخ ميدھد و در اين راستا تابع ھيچگونه قانونی  نھادھای اجتماعی

  . قدرت است  سازمان يافتگی از ديد حاکميت به معنی تعرض به حريم .نيست

 کارگری ، و جنبش  ان فعال جنبش ھا، و ھزار ، شاھرخ زمانی ھا، کورش بخشنده ھامحمود صالحی ھا ، رضا شھابی

  .شوند  جنايتکاران مافيائی محسوب می عنوان يک تھديد برای بقایه ھای اجتماعی ديگرب

 حاکميت است واين عمل از منظر ۀ با اتوريت  و ضديت  مستقل کارگری در تقابل  سازمان ھای ھر اقدامی برای ساختن

ه مافيای حکومتی و در نھايت به خطر انداختن منافع اقتصادی و ب ۀرژيم يعنی ساختار شکنی و تعرض به قدرت مطلق

  ھم زدن تعادل قدرت است

نھا نشانگرميزان آ و ايجاد محدوديت در زندگی روزانه برای  زار اذيت خانواده ھاآ اين مبارزان و ۀشقاوت و شکنج

کنند   ابزارھای سرکوب استفاده میۀمآنھا از ھ . ن کارگری استدشمنی و ددمنشی رژيم و ترس از خواستھای اين فعاال
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يافته جھت رسيدن به مطالبات خود و تحقق خواست ھای کارگران رگران برای ايجاد يک نھاد سازمانتا مانع از تالش کا

  . شوند که در خارج از دستگاه مافيای حکومتی پی ريزی کنند

نھا تنھا راه مبارزه آرژيم از سازمان يافتن کارگران و ساير جنبشھای اجتماعی ھراسان است و کارگران و نمايندگان 

گاه ھستند که رژيم آ ً کامال که با توجه بر اين.  حکومت را ايجاد نھاد ھای مستقل کارگری می دانند  بربريت عليه

  . ن انسانی و اجتماعی نيست ھيچ اصول و قواني اسالمی جنايتکار است و تابع

 اجتماعی تنھا از طريق سرنگونی اين نظام فاسد و سرکوبگر مافيائی با ھای ساير جنبش تحقق خواستھای کارگران و

  .يک انقالب اجتماعی امکان پذير است

  

 رھبران از سوی. رو بوده استه نام فرقه گرائی روبه  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

  نيم؟دا جنبش کارگری در کشورمان حضور آن را محسوس می

 درست است که جنبش کارگری در سھم . افت و خيزھای جنبش کارگری را نبايد فرقه گرائی ارزيابی کرد: الوند -ک 

وری از توليد اجتماعی در درون خود با ھم تضاد دارند ولی اين تضاد انتاگونيستی نيست در اين راستا منطقی نيست که 

  . ارزيابی کنيماين ناھمگونی را فرقه گرائی درون جنبش کارگری

   مطالباتۀ مطالبات اقتصادی و در حوزۀتوان تعريف کرد در حوز مبارزات جنبش کارگری را در دو حوزه می

لطبع برای رسيدن به منافع اقتصادی خود ھمانطور که در ا اجتماعی است ب  بخشی از جنبش  کارگری جنبش. سياسی 

 ۀ در مقابل طبق يست تا از منافع اقتصادی اشئ نيازمند نھاد ھا ارزه با توجه به شرايط اجتماعی مب باال اشاره نمودم

 ملزومات و خواست ھای اقتصادی ۀ جنبش کارگری بر پاي چنين نھاد ھائی فقط و فقط از درون. حاکم و مسلط دفاع کند 

  . گيرد و در نھايت سياسی شکل می

ن نيازمند ايجاد نھاد ھای سياسی از ميان آ موازات جنبش کارگری در گام نخست نيازمند ايجاد تشکل ھای صنفی و به

  . است ن و نمايندگان گرايشھای مختلف درون خودفعاال

   ارزيابی من اينگونه نيست ً الزاما يا در صفوف کارگران برای ايجاد اين نھادھا اختالف يا فرقه گرائی ھست؟آ

   که برای دفاع از منافع خود سازمان يافته عمل کند  ن درجه از رشد و بلوغ اجتماعی نرسيدهآجنبش کارگری اگر به 

اقد  اجتماعی فۀدر عرص  اقتصادی فعليت دارد ،  مطالباتۀ درعرص  فقط در اين شرايط موقعيت وجايگاه اين جنبش

  .يافته استھويت يک جنبش اجتماعی سازمان

 ۀ شکل گرفتند و خود را نماينداز نظر من منافع گروه ھا و سازمان ھا و احزابی که در خارج ازجنبش کارگری

 ھيچ ارتباطی به جنبش کارگری  دانند و برای محق بودن ميزان نمايندگی کارگران با ھم در جدال ھستند کارگران می

نھا آالبته دفاع از حقوق کارگران در خارج از اين جنبش ھيچ اشکالی ندارد با اين مضمون که در روند سازمانی  .ندارد 

  .ننداخالل ايجاد نک

 و ارزش و اعتبار خود را از   برد سپری شده  کارگر بايدۀگاھی را از بيرون به دورن طبقآدوران اين نوع بحث ھا که 

   کارگر بايدۀ برای طبق لوژی مارکسی کهويا ادعا ھای فاقد ارزش و معيارھای علمی و ضد متد . است دست داده

 از منافع ھر طبقه و   محق ھستند  سوسياليستی يا غير سوسياليستیجريانھا ، گروه ھای سياسی، .حزب انقالبی ساخت 

نھا جا بزنند و برای يک طبقه و آ ۀ دفاع کنند اما محق نيستند خود را نمايند جنبش اجتماعی از جمله جنبش کارگری
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ائی جنبش کارگری را به پای فرقه گرھا در نتيجه نبايد اختالفات اين احزاب و سازمان .عمل صادر کنندالجنبش دستور 

  .نوشت

  

 کارگری در داخل و خارج از ۀن شناخته شد تمامی نھادھا و فعاالًتقريبا. از ھمبستگی ھمه جا سخنی ھست :گزارشگران

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

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

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

 به   عمل است که فرد يا يک جريانۀن کار است چون در پروسآ انجام ھر کاری بھتر از انجام ندادن : الوند - ک 

 سياستی منطقی تر و کارا تر از انشقاق و ، فعاليت  در  اين اساس ھمبستگیهب. برد ستی کار خود پی میدرستی يا نا در

  ثير بيشتری در رسانه ھای خبری خواھد گذاشتأی است و بی ترديد تگپراکند

   ردھا عمل ک  بايد اما اگر سؤال شما عدم ھمبستگی در صفوف سازمانھا و احزاب سياسی طرفدار جنبش کارگری است

  . در دفاع از جنبش کارگری مورد ارزيابی قرار داد   اين چپ را و ظرفيت

   است و توان خود سازی و باز توليد برای بقای خود را ندارد در شرايط حاضر چپ دچار بحران ھويت

  .ريشه ھا و علل اين عدم ھمبستگی در صفوف چپ را بايد در فرھنگ سياسی اين چپ واکاوی کرد

    مقيم ھستند در دوران پيشا سرمايه نھا که در جوامع پيشرفتهآ   حتی چپ ايران به لحاظ فرھنگ سياسیبه باور من 

جواب بحران را با                          پرواضح است  انعطاف نقد پذيری را ندارند در اين راستا  به ھمين علت کنند داری زندگی می

  کنند   خالصه می  اختالفات سياسی را در انشقاق  راه برون رفتدھند و تنھا دامن زدن به بحران پاسخ می

که سالھا است در جوامع   که چپ ايران با توجه بر اين از ويژگی ھای فرھنگ پيشا سرمايه داری فرقه گرائی است

  کند ولی چون عادت به حفظ فرھنگ پيشا سرمايه داری دارد پاسخ  فرھنگ سرمايه داری زندگی میۀرشد يافت

  چون فرقه گرائی موقعيت منافع فردی و جايگاه اين نوع. اھنجاری ھويت سياسی خود را در فرقه گرائی می جويد ن

  .مين ميکندأ ت -منشی در تشکيالت-الب کدخدا قچپ را در 

 نظری گر چه تجديد نظرھای ۀبخشی از چپ در حوز .چپ ايران از بزرگ شدن تشکيالت با اشکال نوين گريزان است 

ی در ارزيابی و بازخوانی از مفاھيم و شناخت ضرورت ھای نوين جنبش مبارزاتی با بھره گيری از روش منطق

 بارز ۀنمون.  دھند  و تعميمء تشکيالتی ارتقا ۀ درحوز ن راآمارکسی رسيدند ولی نتوانسته اند  لوژی ،ومتد  ، شناسی

 و نظری را با انشعاب پاسخ  ف و بحران سياسی ھر اختال اين چپ، سازمان راه کارگر، است به ھمين علت ھمواره

  .دھد می

 برای  يای ايجاد حزب سوسياليستی انقالبیؤ ديگری از چپ در دھکده ھای خود در اروپا با ذھنيت خيالبافی ر بخش

تصورات تئوری انقالبی را تنھا "  کارگرۀطبق"گروھی ديگر خواھان ساخت حزب انقالبی برای . جنبش کارگری دارند

  . کارگر به سرمنزل مقصود می دانندۀروی درمان ھدايت طبقدا

 ديگر  زند، از اين منظر و جايگاه  کارگر حلقه میۀ ذھنيات اين چپ برای رھائی طبق ۀ فقط در داير و تمام اين اقدامات

  تند دانند قائل نيس  می  کارگریۀ و وارث بخشی از مبارز  را مالک ھيچ فضائی برای فرقه ھای ديگر که خود

   اص در دوره ھای ھمگون و ناھمگون عام و خ  به مطالباتکار سياسی مستلزم تشکيالت سياسی جھت پاسخگوئی

 به  ئی که بپذيرد دوران تشکل ھای فرقه  اما چپ ايران در اين سطح از بلوغ سياسی نرسيده. مبارزات اجتماعی است 
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 جنبش ھای ۀ منافع ھم ۀ ديگر از سازماندھی که در برگيرند رسيده است و نياز به بازنگری و بازخوانی نگرشی پايان

  .، استاجتماعی باشد

 قابليت  کنيد نيروھای چپ پراکنده شود ھمانطور که مشاھده می  اين روش در نھايت به فرسودگی چپ منتھی میۀادام

 در نھايت به  وھای چپعدم ھمکاری و ھمبستگی نير. ئی از مبارزات کارگری را ندارند رسانه ۀثر در حوزؤدفاع م

  .ضرر جنبش کارگری وبه ضرر خود چپ خواھد بود

   ينده نگر باشد و با فرھنگ سياسی تفرقه و فرقه گرايانهآچپ ايران جھت استمرار مبارزه برای بديل سوسياليستی بايد 

  .يابی را در دستور کار خود قرار دھد ند و بنای جديدی از اشکال سازمانمبارزه ک

  

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

 تنھا راه   دور از ذھن باشد ولی برای برون رفت از پراکندگی و برداشتن موانع برای ھمبستگی شايد کمی  : الوند - ک 

 نام   و فرا گير تحت ت واحد تشکيال  با ھر نام و فرقه و ايجاد يک  جريانھای سياسی مدعی چپۀحل انحالل ھم

  است"  برای دفاع از منافع جنبش اجتماعی در ايران  سوسياليست ھا اتحاد"

 به يک جنبش فراطبقاتی   طبقاتیۀ مبارزۀ تکامل ابزار توليد از مرحل  مبارزه در شرايط حاضر با رشد به اعتقاد من

  .  است تبديل شده" جنبش اجتماعی"

    سوسياليستی به يک امر اجتماعی تبديل شده و اشکال نوينی از مبارزهۀ و رسيدن به جامع مبارزه عليه سرمايه داری

جنبش   جنبش دانشجويان ، و جنبش ھای اجتماعی ديگر،  زنان ، جنبش محيط زيست، جنبشۀ شکل گرفت مثل مبارز

مان يابی است که بتواند پاسخ اين  اجتماعی است در اين راستا نياز به اشکال جديد سازۀکارگری ھم جزئی از اين مبارز

  . را بدھد مرحله از مبارزه

 بدون قيد شرط ھای برنامه   بر محور دو خواست سياسی ھمکاری  مبارزهۀ برای ادام تواند چپ در موقعيت فعلی می

  سازمانی از پيش تعيين شده داشته باشند 

   يک انقالب اجتماعی سرنگونی جمھوری جنايت اسالمی از طريق-  -١

   بديل سوسياليستی برای حاکميت بعد از سرنگونی جمھوری اسالمی-٢

  

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

١٩/١١/١٧  

  

  گزارشگران

 


