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

 مصاحبه با سحر صبا

  

گران ايران، شناساندن رھبران علنی مبارزات، شيوه مبارزات و طرح خواستھايشان در چند ھمبستگى بين المللى با كار

اعالم ھمبستگى با .  فعالين کارگری و سوسياليستھا در خارج از كشورتقويت شده است سال اخير و به يمن تالش

ان سياسی نمونه ھای برجسته  به دستگيری و زندانی نمودن فعالين کارگری و ساير زنداني كارگران ايران دراعتراض

در شرايط حاضر که . اى ازاين تالش است که امروز به اشکال مختلف در داخل و خارج خود را نشان داده است

سرمايه داری در ايران از ھر نوع سرکوب و بی حقوقی در مورد کارگران دريغ نمی کند بلکه ھر روز به اين توحش 

 جنبش کارگری ناچار است تنھا به مثابه يک جنبش اجتماعی ظاھر شود و برای و بربريت دامن ميزند، در مقابل آن،

اين تشکل ابزار پيش برد مطالبات و خواسته ھای اقتصادی، . اين به تشکل توده ای و سراسری خود نياز حياتی دارد

ز دستگيری و ضامن اجرايی جلوگيری ا. رفاھی، اجتماعی و تحميل آن به کارفرماھا و دولت سرمايه داری است

اين تشکلھا به مثابه . اجحاف و قوانين ضد کارگری است وتنھا ارگانی است که ميتواند آزاديھا در جامعه را تحقق بخشد

اساس تشکلھای مورد نظر، ميبايست بر مبنای . حضور اجتماعی طبقه کارگر ميتواند اتحاد پايدار کارگران را تامين کند

  .ر باشد تا بتواند منافع آنی و آتی ھمه کارگران را در مبارزه با سرمايه نماينده گی کندسياست مبارزه طبقاتی طبقه کارگ

  :ی داريم امصاحبهبا فعال کارگری سحر صبا 

  .با تشکر که اين وقت را در اختيار من گذاشتيد

  

. نيستشمارش آنھا ديگرممکن . طی سالھای اخيرشاھد افزايش تصاعدی اعتراضات کارگری ھستيم :گزارشگران

. ھرروزه بخشی ازاين وقايع درمحيط ھای توليدی وخدماتی انعکاس خبری می يابند واينھا تنھا قسمتی ازاين اخبارھستند

  ارزيابی شما ازموقعيت جنبش کارگری درکشورمان چيست ؟
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ايش آن در اين شکی نيست، که ما ھر روز شاھد اعتراضات و اعتصابات کارگری ای ھستيم که عليرغم افز :سحر صبا

در روند اين مبارزات اقتصادی، اشکال مبارزه طبقه کارگر و تالش برای تحقق خواسته ھا و . ھم بسيار چشمگير است

مطالباتش با اتکاء به نيروی خود سمت و سوی بيشتری بخود گرفته و ھر چه جلوتر ميروند بيشتر در تناقض با سرمايه 

تشديد تضادھا الزاما به اين معنا نيست که . ادھا ھم بيشتر تشديد ميشونددر اين راست طبعا تعارض و تض. قرار ميگيرند

صرفا در خيابانھا  و مراکز توليدی ھر روز اعتصاب و اعتراضی صورت بگيرد، بلکه بر اين معنا است که حرکتھای 

در برابر دولت و ھر روزه کارگران خواسته ھا و مطالبات جدی طبقه کارگر را بھمراه دارد، و سواالت جدی تری را 

  .جامعه قرار ميدھد

کارگران خواسته ھای مشابھی دارند، آنھا که از وضعيت خود  ناراضی  و به ستوه آمده اند، ھمچنان دست به اعتصاب 

اين  اعتصابات و اعتراضات خواه سياسی و خواه اقتصادی باشند عامل محوری مبارزه طبقاتی . و اعتراض ميزنند

  . ی خواسته ھايشان بلکه قدمی به جلو برای کسب آگاھی طبقاتی آنھا ھم استکارگران نه تنھا برا

قطعا . طبقه کارگر اگر بتواند در ھر حرکت اعتراضی خود، بطور مستقيم و به صورت سازمان يافته ايی حرکت کند

  . قدمی به متشکل شدن خود نزديک خواھد شد

. عتصابات و اعتراضات حالتی قدرتمند تر و موثر تر بخود ميگيردھر اندازه تضاد بين کار و سرمايه گسترده تر شود، ا

  .  در چنين وضعيت بشدت نابرابر طبقه کارگر برای بقای خود چاره ايی جز نبرد طبقاتی با دولت سرمايه ندارد

بلکه آنان مبارزات اقتصادی ھميشگی کارگران عليه سرمايه داری، در بدترين حالت ھم نمی تواند اقتصادی باقی بماند، 

در يک کالم، مبارزه اقتصادی، عاملی است که جنبش کارگری . را در ھر لحظه ايی از اين مبارزه، سياسی نگاه ميدارد

  . را بسوی يک مبارزه سياسی و تقويت آن ھم سوق ميدھد

کنون به كمک طبقه کارگر ايران تا . ما شاھد ھستيم، که اين اعتراضات و اعتصابات تا کنون ھم بی ثمر نبوده است

ٓاگاھی و شناخت نسبی از توازن قوای خود و اوضاع حاکم بر جامعه، با استفاده از تاکتيک ھای مبارزاتی از ھر 

کارگران در تجمع ھای اعتراضی خود برای ھمراه کردن ساير . فرصتی برای پيشبرد اھداف خود استفاده نموده است

شان کوشيده اند و در بعضی از حرکتھا و اعتصابات کارگری ھم کارگران و جلب حمايت ھای مردمی و خانواده ھاي

و برخی موارد ھم اين امکان را بدست آورده اند حرکتھای تھاجمی و اعتراضی عليه خود را خنثی . موفق بوده اند

ت باالخره فعالين کارگری پيشرو آنگاه که توانسته اند تشکلھای ويژه و مورد نياز خود را مانند سندي. نمايند ٔکاھا، ھيي
سس و  کميته ھا را  بنا نھاده و با برقراری به موقع ارتباط با نھادھا و سازمانھای بين المللی مربوطه از حمايت  ٔھای مو

  .ھای اين نھادھا ھرچند محدود نيز بھره مند شده اند

.  ديگری استطبقه کارگر در شرايط فعلی ھمزمان با مشکالت و معضالتی روبرو است که حل ھر کدام در گرو

معضل افزايش دستمزدھا، امنيت شغلی کارگران ھر چند به مسايل اقتصادی و اجتماعی و بحران ھای : بعنوان مثال

سياسی، مناسبات و روابط کار موجود در جامعه گره خورده، اما به حمايت تشکل ھای مستقل کارگری، صندوق ھای 

 سياسی موج گسترده –ر شرايطی که به علت بحرانھای اقتصادی د. حمايت از بيکاران و بيمه بيکاری نيازمند است

بدون شک طبقه کارگر از . بيکاری فرا گير شده و خطر بيکار شدن ھر روز تعداد بيشتری از کارگران را تھديد می کند

 حاكم واقعيت اين است که برون رفت از وضعيت كنونی و غلبه بر بحرانی که بر او. ھر سو مورد تھاجم سرمايه است

  . ست  نياز به به سازمان يافتن جنبش كارگری در سطح وسيعی را دارد

بخشی از کارگران معضل جدی سازمان نيافتگی را در عدم رھبری و پراکندگی در مبارزات، نبود حمايت و غيره ديده 

دارند که از گذشته ھای دور تا ٓاغلب انھا به ياد . و در عين حال فاصله خود را تا دست يابی به اين تشکلھا زياد می بينند
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به امروز ھر نوع حرکت در جھت ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری در واحدھای مختلف و البته جدا از يکديگر و 

روبرو بوده است؛ اما در عين حال ديده يا شنيده اند . . . پراکنده، با انواع موانع قانونی و غير قانونی، فشار، اخراج و 

ٓرگران اگاه بوده و به طور جدی برای ايجاد تشکل ويژه خود سنديکای کارگری يا نوع ديگری از که آنجا ھم که کا

تشکل مستقل کارگری تالش نموده و آن را متحقق نموده اند، فرصت ھا و موقعيت ھای مناسب را به خوبی تشخيص 

ختی ھای زياد موفق به برپائی و ايجاد داده و از آن ھا به درستی استفاده کرده اند سرانجام پس از تحمل محروميت و س

  .تشکل کارگری مورد نظرخود شده و به آن رسميت داده اند

معضل اصلی طبقه کار گر اين است که بتواند بر شکاف و گسيختگی ميان صنايع مختلف و کارگاھھا، که الزام و اجبار 

  .سرمايه داری ھر روز ان را عميقتر ميکند غلبه نمايد

 نظر داشت که اين حرکتھای اعتراضی عليرغم اينکه از پتانسيل بااليی برخوردارند، اما از آنجائيکه در بايد اين را در

محدوده يک کارخانه يا واحد صنعتی معين رخ می دھد و ھدف اصلی و سمت و سوی اين مبارزات و حرکت ھا تدافعی 

 رابطه ارگانيگی بين اين اعتراضات و و در چارچوب خواسته ھای محدودی است و از ھمه مھمتر ھيچ ھمبستگی و

اعتصابات موجود نيست اين حرکتھا تا کنون نتوانسته اند حتی در متحقق نمودن پاره ايی از خواسته ھای کارگری ھم 

البته بخش عمده گسل بين اين حرکتھا و در مجموع بين صنايع مختلف بر ميگردد به سرکوب شديدی که . موفق باشند

اما يک بخش ديگر ان بر ميگردد به عدم حضور و فعاليت ھمه جانبه، .  بطور مداوم روبرو استطبقه کارگر با آن

فعال بودن اين دسته از پيشروان کارگری در کنار . ٓسازمان يافته و استراتژيکی کارگران اگاه  و پيشرو در درون طبقه

وجود . ٓبب ارتقاء اگاھی طبقاتی آنان شودٓاگاھی ناشی از تجربه ی اجتماعی و مبارزاتی خود کارگران می تواند س

کارگران آگاه و سوسياليست درون طبقه اين وظيفه را برای آنھا تعريف ميکند، در جريان مبارزات کارگری، با بسط 

دادن تجربه ھای اجتماعی مبارزاتی کارگران و انتفال تجارب خود آنھا را به مسائل طبقاتی آگاه نمايند و اين امری است 

 ناپذير، دشوار و طوالنی و کسانی که اين روش از مبارزه را کارساز می دانند بايد سختی، محروميت و محدوديت گريز

اگر به امر مبارزه طبقاتی و ضرورت سازمان يابی و تشکل طبقه کارگر بطور . ھای بسياری را متحمل شوند

ه در پروسه فعل و انفعاالت درونی طبقه کارگر در استراتژيکی اعتقاد داشته باشيم به اين امر ھم واقف خواھيم بود ک

  .پيش گرفتن اين روش و عملی نمودن آن مبارزه ای طوالنی را می طلبد

ٓحضور فعالين جنبش کارگری گاه در صحنه و گاه در حاشيه و يا بنا به ذھنيت برخی از آنھا  معتقدند که اگاھی طبقاتی 

رد، تا کنون به رغم تالشھايی که در اين زمينه صورت گرفته به ھيچ وجه را از باالی سر طبقه بايد به ميان طبقه ب

اگر ھدف تاثيرگذاری و يا کمک به تعميق و . پاسخگوی حتی بخش حداقلی از نيازھای موجود طبقه کارگر نبوده است

راتژی را مد تسريع يک جنبش اجتماعی است، برای نيل به اين ھدف بايد استراتژی و سبک کار در خدمت به اين است

در . نظر داشت، و با شناخت  و بکارگيری از ابزارھای سازماندھی در رسيدن به آن گامھای جدی و استوار را برداشت

  .اين راستا است که زمينه برای تشکل يابی قويتر خواھد شد

ايران و متحقق شدن امر تشكل يابى كارگری در. طبقه کارگر بيش از ھر زمان ديگر نياز به ايجاد تشکلھايش را دارد

. تشكلھاى كارگرى امرى تاريخى و دائمى در ميان طبقه کارگر و بويژه فعالين کارگری پيشرو و سوسياليست بوده است

.  بايد  تضمين کننده استقالل طبقاتى آنھا ھم باشد تشكل يابى كارگرى صرف نظر از اشكال و گرايشات حول و حوش

 سياسى طبقه کارگر باشند، قطعا در پيشبرد اھداف - ی ظرف بيان منافع اقتصادیاينکه اين تشکلھا تا چه اندازه اي

مطالباتی کارگران موثر خواھد بود، اما مھمترين بخش توده اى شدن تشكلھا، سراسرى شدن اين تشکلھا، در پيشبرد 
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ايان خواھد داد بلکه قدرت که نه تنھا به پراکندگی و ضعفھای جنبش کارگری تا حدود زيادی پ. مبارزات کل طبقه ميباشد

  .متشکل آنھا ھم بورژوازی لجام گسيخته را به مصاف طلبيده و می تواند آن را به عقب نشينی وادارد

  

خواستند دست پينه بسته کارگران را  ازحکومت عدل علی گفته ميشد واينکه رھبران جمھوری اسالمی می :گزارشگران 

ھرجا اعتراضی ھست، نيروھای .  که چه برسرکارگران وزحمتکشان رفتببوسند ودرگذر تاريخچه اين حکومت ديديم

ضد شورش بسرعت دربرابرشريف ترين انسانھای کشورمان صف می بندند ودرانديشه سرکوب وحشيانه آنھا ھستند 

  ريشه اينھمه خصومت وخشونت چيست؟ . وازھيچ جنايتی ابا ندارند

ا از حکومت جمھوری اسالمی تحت ھر عنوان عوام فريبانه ايی بعنوان يک سوسياليست ارزيابی من شخص :سحر صبا

در جامعه طبقاتی ايران تضاد بين دو طبقه کار و سرمايه . که معرفی شود، آن را يک حکومت سرمايه داری می دانم

اينکه حکومت جمھوری اسالمی نمايندگی منافع سرمايه ايی را ميکند که چھار . حسوس و ھر روزتشديد می يابدکامال م

دھه است که ميليونھا کارگر و زحمتکش را به بردگی کشيده، سرکوب و زندانی نموده، آنھا از حق ايجاد تشکلھايشان و 

کت و بيکاری، اعتياد و فحشاء را به طبقه امان و ساير ابتدائی ترين خواسته ھای انسانی محروم نموده، فقر و فال

  . جنبشھای اجتماعی تحميل نموده است شکی در آن نيست

امروزه ما به عينه وجود طبقات اجتماعی را که ناشی از موجوديت و حيات اقتصادی سرمايه داری است، را در جامعه 

در واقع مبارزه . رصه ھای مختلف اجتماعی ناگزير ميکندايران می بينيم، تضاد بين دو طبقه کشمکش طبقاتی را در ع

به معنايی ديگر کارگران . طبقاتی طبقه کارگر بر عليه حکومت سرمايه جمھوری اسالمی ديناميسم تغيير جامعه است

 و حتی در تالش برای برپائی تشکلھای توده ای و صنفی اشان باالجبار در تقابل با طبقات و نيروھای اجتماعی سرمايه

  . ارگانھای سرکوبگرش قرار ميگيرند

اختناق رژيم حاکم آگاھانه بيشتر بر نيرويی اجتماعی طبقه کارگر حاکم است، طبقه ايی که قطعا می تواند پاسخگوی نه 

به ھمين دليل است که کارگران در مبارزه ھر روزه اشان . تنھا خواسته ھای طبقه اش بلکه اقشار مختلف جامعه ھم باشد

  .دترين سرکوبھا و خشونتھا از طرف مزدوران نظام سرمايه جمھوری اسالمی روبرو ھستندبا شدي

  

. فعالين کارگری ھميشه خود وخانواده ھايشان درخطردستگيری وزندان وشکنجه، تھديد وآزاربوده اند :گزارشگران 

شرايط برخی ازآنھا ھمانند دفاع ازحقوق ھم قطاران تحت ستم درجمھوری اسالمی يعنی ھزينه سنگين دادن و دراين 

امروزه نيز رضا شھابی و محمود . شاھرخ زمانی وکورش بخشنده ومحمد جراحی به اشکال متفاوت بقتل رسيدند

  علت زوم شدن مسئوالن جمھوری برآنھا چيست؟ . صالحی درخطر جدی ھستند

ر و زحمتکشی ھستند که با عدم امنيت فعالين کارگری و خانواده ھايشان که در واقع بخشی از ميليونھا کارگ :سحر صبا

نه تنھا اوضاع وخيم اقتصادی روز بروزعرصه را بر . اقتصادى، فقر و گرسنگى، اخراج و بيكارى روبرو ھستند

کارگران در وضعيت .  دستمزدھا را بازتر نموده است كارگران تنگ تر کرده بلكه دست سرمايه دارى براى كاھش

ويی از دريافت ھمان حداقل دستمزد ماھھا محروم اند، از سوی ديگر به بھانه عدم فالکت باری قرار دارند، از س

سوددھی کارگاه و کارخانه و بستن آنھا، توسط کارفرما اخراج و در جايی ديگر با مزد کمتر و قرار داد موقت مجبور 

، مسئله خصوصی سازيھا با  سرمايه داخلى با توجه به نياز حركت جھانى سرمايه در ايران و نقش. به کار ميشوند

استثمار وحشيانه کارگران ھمراه بوده و سبب ميشود به آن چه نياز پايه اى سرمايه در ايران است رسميت بيشتری 

 . بدھد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

در اين شکی نيست که .  دوم اينکه اختناق و استبداد در ايران يک مسئله بازدارنده در حرکتھای طبقه کارگر بوده است

راسر حيات ننگين رژيم اسالمی بيوقفه ادامه داشته و در اين ميان ھم بيشترين قربانيان را از سرکوب پليسی در س

سرکوب فعالين کارگری، زندانی و يا حتی بقتل رسيدن آنھا در زندان از . کارگران و فعالين کارگری گرفته است

زگی دارد و نه اينکه تضمينی خواھد بود که حکومتی که ھزاران کمونيست و انقالبی و آزاديخواه را بقتل رسانيده، نه تا

  . دوباره به اين اعمال شنيع و غير انسانی دست نزند

جمھوری اسالمی از پراکندگی کارگران و بی تشکلی آنھا نھايت بھره برداری را در سرکوب اين طبقه از زندان و 

شان و بطور سراسری خواھد توانست به تنھا متشکل شدن کارگران در تشکلھای طبقاتي. سرکوب تا قتل عام می نمايد

  . اين وضعيت تا حدود زيادی خاتمه دھد

  

ازسوی رھبران فکری .  تاريخچه جنبش کارگری پيوسته با مقوله ای بنام فرقه گرائی روبروبوده است:گزارشگران 

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

آيا امروزه و در ارتباطات با . گروھی، سازمانی وحزبی بر منافع کل طبقه کارگر، نمودی ازاين انحراف بوده است

   جنبش کارگری درکشورمان حضور آنرا محسوس می دانيد؟

 .آوريم بميان یسخن کارگری جنبش با رابطه در چپ اين گرائی فرقه ميزان به اينکه از قبل سوال اين پاسخ در:  سحر صبا

  .بپردازيم سياستھايش و چپ اپوزيسيون خود وضعيت مورد در حدودی تا دارد جا

 به دادن پاسخ از گذشته از تر ناتوان بار اماھر اند، نموده تالش عمل اتحاد برای بارھا ايران چپ اپوزيسيون نيروی

 طبقه حضور بدون طلبی سرنگونی شعار با آنھا .ندا داده خاتمه عملشان اتحاد به موفق نا است، روبرو آن با که معضالتی

  .نمايد ايجاد را استثمار و ستم از عاری و آزاد جامعه يک که اند بوده نيت اين به ،سازمانيافته و منسجم کارگر

 گرفته، شکل طبقاتی مبارزه کدام بستر بر چپ سازمانھای و احزاب اين درون ساز و سوخت و مکانيزمھا؟  است اين سوال

 نظرسياسی از جريانات اين آيا نمايند؟ منعکس را کارگری جنبش طبقاتی مبارزات از بازتابی اند توانسته امروز به تا آيا و

 پاسخ جنبش معضالت از بخشی به بتوانند که اند، فته يا دست شفافيت اين به دھه سه از بيش از بعد مبارزاتی کار سبک و

 و کارگر طبقه درونی ساز و سوخت در چپ موجود جريانات بيشتر دليل اين به .است نه ًمشخصا سوال اين پاسخ دھند؟

ھا و  سازمان" که  عينه ديده ايم چنين به  و ندارند، و ھماند نداشته دخالتگری گيرد می شکل بستر اين بر که مبارزاتی

را به خود جلب نمايند، و اند حتی توجه بخش کوچکی از جنبشھای اعتراضی داخل  چپ در اين مدت، نتوانسته" احزاب

با اين تفاصيل، سازمان و يا حزبی که طی بيش از سه . حتی قادر نبوده اند يک انسجامی به خود بدھند. تاثير گذار باشند

 دارد؛ سازمان  ھايش اعتراف کند؛ سازمان و يا حزبی که خود بحران ھا و تاکتيک دھه، نمی خواھد بر نافرجامی سياست

تواند در ابعادی  رين رد پايی درعرصه مبارزه طبقاتی از خود بر جای نگذاشته است، چگونه میو يا حزبی که کمت

به شکل گيری يک قطب سياسی چپ در مقابل رژيم "تر را پی گيرد و مدعی شود که   تر، سياست عمومی گسترده

بحران موجود در جنبش و قادر است به " اسالمی و کل نيروھای رنگارنگ اپوزيسيون بورژوايی ياری می رساند

  کمکی نمايد؟

دار، و دست باال  شکی در اين نيست، که در اثر عدم انسجام  و سر در گمی چپ، راست عليرغم اينکه بحران دارد ميدان

ای را در مقابل خود  بيھوده نيست چپ از سر ناعالجی و استيصال است که وظايف غير واقعی و غيرعملی. را دارد

نمايد، و بجای اينکه معضالت و  خود را تعريف می"حزب"و يا " سازمان"ای سکتاريستی  گونه ه دھد و يا ب قرار می

مشکالت جنبش کارگری ھم وغم ھر روزه اش باشد و کار مشترک در جھت تقويت جنبش کارگری را سازمان دھد، و 
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 ی  و فضای سالمی از مبارزهتالش نمايد از راھکارھای مختلف در امر متشکل نمودن طبقه کارگر استفاده نمايد، 

ايدئولوژيک و تئوريک راه بياندازد که به پااليش و تقويت تئوريھای سوسياليستی کمک نمايد ، از سرنگونی رژيم 

  !!!گويد ی سوسياليستی سخن می جمھوری اسالمی بدون حضور طبقه کارگر و برقراری جامعه

اد کشمشکی در درون طبقه کارگر سد و مانعی در راه اتحاد عمل طبقه نه تنھا به اين وسيله راه بجائی نميبرد بلکه با ايج

  .کارگر و فعاليتھايش را ھم ايجاد می نمايد

  

ٌتقريبا تمامی نھادھا وفعالين شناخته شده کارگری درداخل و خارج از . ازھمبستگی ھمه جا سخنی ھست :گزارشگران

ھمبستگی اما .  مقاومت در برابر آن عريان و پنھان ديده ميشودکشور از آن و اھميتش ميگويند اما ردپای فرقه گرائی و

ھنوز يک نمايش در دفاع از صفوف ميليونی کارگران ايران که انفجار رسانه ای درخارج ازکشور . کمتر ملموس است

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

، در يک پراکنده  سازمانھا و احزابيجه را گرفت که، اکثريت فعاالن چپدر طول اين سالھا می توان اين نت :سحر صبا

گی بسر برده  و عمدتا در اين عرصه جدا از مبارزات طبقاتی و بدون تاثير اجتماعی و کمترين تغييری در تعادل قوای 

ت موجود به مبارزه طبقاتی در شرايط کنونی، و به تبليغ آرمان گرايی و سکتاريستی بجای يک درک واقعی از واقعيا

بنابراين، . مشغولند و ھر کدام فعاليت خود را با حزب و سازمان و تشکيالتی که با آن تعلق دارند تعريف نموده اند

سياستھا و فعاليتھايشان نه ناشی از مبارزات واقعی و جاری طبقاتی موجود در ايران و پاسخ به نيازمندی ھای طبقه 

ھويت سياسی خود را . که اھداف خود را بدون ارتباط با وضعيت موجود دنبال می کنندکارگر و توده ھای زحمتکش؛ بل

اگر مبارزه ايی ھم . در سازمان و حزب خود که بشدت جنبه سکتاريست بودنشان را تقويت می نمايد تعريف می نمايند

واقعيات موجود، به حذف و از طريق آنھا صورت گرفته باشد، اين مبارزات در بيشتر مواقع بدون تاثير گذاری در 

بجای اينکه منفعت جنبش کارگری را به امر . ھتک حرمت يکديگر منتھی شده، و به پراکندگی بيشتر آنھا دامن زده است

بدون درک واقعی از مبارزه طبقاتی بيشتر به .  خود تبديل نمايند، منفعت سازمانی و گروھی ارجحيت داشته اشت

بعضی از محافل و سازمانھا حتی در درون خود نيز، آنطوريکه بايد انتظار . د غلطيده اندمبارزه فرقه گرايانه درون خو

داشت از وحدت در مبانی نظرات و تاکتيک ھا برخوردار نيستند، پيش می آيد حول يک فعل و انفعاالت بيرونی، اين 

مر؛ مباحثات و مبارزات نظری در سازمانھا و محافل شکل می گيرند و با عدم پيشروی و يا فعاليت ھای بدون مثمر ث

درون اين تشکيالتھا گسترش می يابد و بھمين لحاظ پس از تالش ھای بسيار و مدون نمودن تئوری، پس از چند سال 

ًمبارزه خود را در ھمان جايی که ايستاده بودند و بدون مداخله عملی در مبارزات موجود می بينند، و گاھا ھم به 

 ميشود و در نھايت علت بی افقی و در خود رفتن را به گردن عوامل خارج از خود، مخالفت با انشعابات پی در پی ختم

از احزاب و سازمانھايی که با . ديگر جريانات، و نھايتا به عدم  آگاھی و درک توده ھا ی کارگر و زحمتکش می اندازند

ه در ھمبستگی سراسری با ھم و يا با ديگر چنين بی افقی به حيات خود ادامه ميدھند چطور می توان انتظار داشت ک

  نھادھا و جريانات مدافع طبقه کارگر بر آيند؟ 

  

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

ن اھداف دراز در حاليکه مبارزه طبقاتی جز از طريق سازمان يافتن به شکل تشکلھای کارگری، با تدوي :سحر صبا

. مدت، مرحله ای و تاکتيک ھا و جز با تغيير و از طريق جابجايی توازن قدرت ھای طبقات موجود مفھومی ندارد

ء اولويت ھايشان است، نمی |فعالينی که خود را جزئی از اين طبقه و جنبش می دانند و حمايت از جنبش کارگری جز
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فعالين سوسياليسم کارگری نمی توانند .  و مبارزه روزمره کارگران باشدتوانند مبارزه و اھدافشان امری جدا از اھداف

تابع فقط ايده باشند و تالش نمايند برايش پايه اجتماعی پيدا کنند بلکه بايد به اين واقف بود که سوسياليسم ريشه در شرايط 

ت به جنبش کارگری عبور نمايند، زمانی می توانند از موانع ھمبستگی در خدم. واقعی زندگی و مبارزه کارگران دارد

      .که ھمگام  و ھمراه با اين طبقه در امر سازماندھی وارتفاء مبارزه طبقاتی نقش داشته باشند

  


