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  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٣ فبروری ٠٣

  

  "]بابک آزاد"مصاحبه با [
  

 کارگری و برخی  حول مسايل"بابک آزاد"با رفيق " راديو ھمراه"گوی  و آنچه در زير مشاھده می کنيد متن گفت

رات از حالت گفتار به نوشتار تبديل ئيگو را با برخی تغ و ی اين گفتئپيام فدا.  ما می باشدۀموضوعات مبرم روز جامع

  .کرده و به اين ترتيب در اختيار عالقه مندان قرار می دھد

 

  .ق بابکيد رفيري درود ما را بپذ:و ھمراهيراد

ار من يو سالم می کنم، و با تشکر از فرصتی که در اختيز راديا و شنوندگان عزمن ھم به شم. دي زنده باش:بابک آزاد

  .ديقرار داد

. ميلی از کارگران و مردم ما است، شروع کني خۀ که دغدغ روزألۀ رفيق بابک بگذاريد صحبت امروز را با مس:الؤس

ن  يآيا به نظر شما ا. ران و زحمتکشانستی و اثرگذاری آنھا بر معيشت کارگيالي تحريم ھای قدرتھای امپرألۀعنی مسي

ن يتحريم ھا ھمانطور که دولتھای غربی ادعا می کنند بيشتر رژيم را نشانه گرفته و باعث اختالل در روند حکومت ا

 بار اصلی آن بر دوش کارگران و زحمتکشان جامعه سرشکن می شود و زندگی را برای آنھا شود، يا عمالً  یم ميرژ

  تر می کند؟ شتر سخت يھر چه ب

م ھا ين تحري ااً د که واقعيشود د یبه راحتی م. ميران نگاه کنيم ھا در اين تحريت مردم بعد از اي بھتره که به وضع:پاسخ

ن دولتی يستم سرکوب و ماشيری در سيچ نوع تأثيگر ھيکمر مردم کارگر و زحمتکش وطن ما را شکسته، و از طرف د

به عنوان . بتی در آن کشور گرفتار شده اندي کوتاه با چه مصۀن فاصليم در امشخص است که مرد. م نگذاشته استيرژ

 کسانی که مرض قند دارند و مثالً . مار در آنجاست، به شدت گران شده استيکی از مسائل اصلی مردم بيمثال، دارو که 

م می يتازه اگر ما نگاه کن. ن بدھندن برابر پول برای آيد چندين فاصله بايه کنند، در ايازشان را تھين مورد نيد انسوليبا

 برای ای که قبالً  که بودجه ئی، از آنجاولی عمالً . ستی قرار نداردياليم کشورھای امپريست تحريم که داروھا در لينيب

. ی می شودئ ضدملی ھسته ۀن جنگی و پروژي سرکوب و ماشۀنيد دارو از طرف دولت صرف می شد، صرف ھزيخر

مأ به مردم ربط دارد را قطع می ي که مستقئین است که بودجه ھايم می کند اين کاری که رژيخوب معلوم است که اول

دی که از يو واحدھای تول. حقوق معلم ھا و کارمندھا را پرداخت نمی کند) دولت(م که ينيگر ما می بياز طرف د. کند

د مجبورند کارگران را اخراج کنند، در ي تولۀيقبل ھم به شکلی با بحران مواجه بودند، آنھا ھم به خاطر نداشتن مواد اول
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. حتاج زندگی اش را نداردين ماي ترئید ابتداي خرئیگر تواناي کارگری که اخراج شده، داً مسلم. کارخانه ھا را ببندند

ش می برد، کم يرانسانی که پين جنگی و سرکوب و پروژه ھای غينه ھای ماشيم از ھزين، ھمانطور که گفتم، رژيبنابرا

ک ين يا. افته استين می کند، کاھش ي کشور را تأمۀبه ھر صورت فروش نفت که بخش اصلی بودج. رده استنک

نه ھای اساسی مردم می زند، و پروژه ھای يم از ھزيولی رژ. ری را گذاشته استين تأثيک چنيم ھا يت است، تحريواقع

ن ي در امثالً . کنندتی ای دارند زندگی می لی راحت مشخص است که مردم با چه بدبخيپس خ. ش می برديخودش را پ

و .  تومان کرده است۴٠٠٠ تومن را ١٢٠٠ر الک سری بازی ھا کرده، ارز را گران کرده، ديرابطه، دولت با ارز 

سه ير مقاالز با ديشتری پرداخت کنند، چون ھمه چيمت بيشان، قحتاج زندگی ين ماي ترئید ابتدايمردم مجبورند برای خر

طی ين شرايا. شتر کاالھای ضروری مردم را وارد می کنديماری که دارد، بيکشور ھم با توجه به اقتصاد بو . می شود

ه دارھای يگر، گران شدن کاالھا برای انگل ھا و پولدارھا و سرماياما از طرف د. وجود آمدهه است که در کشور ب

ه کنند و مشکلی يزی را می توانند تھيمی رود و ھرچآنھا که پولشان به قول معروف از پارو باال . تی ندارديکشور اھم

  . ران استي بر دوش مردم کارگر و زحمتکش ااً م واقعين تحريولی بار اصلی ا. ندارند

امت يت رسمی سپاه پاسداران، محمد مھدی قيدر رابطه با داروھا، در فارس، سا. دي جالبی را شما اشاره کردۀ نکت:الؤس

ن از فھرست داروھا حذف شده يت پائيفيل کي گذشته به دلۀھوشی که در دو دھيداروھای ب"ن رابطه گفته است که يدر ا

سک بزرگی است برای جامعه، برای مردمی ين ريا." اب شدن داروھا، وارد بازار شده انديل کميبودند، ھم اکنون به دل

ن يولی با ا. راحی را متوقف کردشود عمل ج ید که نميگويم) اميمحمد مھدی ق(و . که می خواھند عمل جراحی بکنند

  .ک می کننديشتر نزديک قدم به مرگ بيکاری که می کنند، کسی که می خواھد عمل جراحی بکند، 

می که يرژ. م ھا روی دوش مردم استيم فشار اصلی تحرينيت ھاست که ما می بين واقعي، با توجه به ھماً قي دق:پاسخ

زھای اساسی که به زندگی و يست و چي دست خود دارد، به فکر مردم که نتمام اھرم ھای قدرت مالی و اقتصادی را در

ل شدن ين، تعطي اخراج کارمندھا و معلمألۀکی مسيکی دارو، ي. سالمت و مسائل مردم ربط دارد را قطع کرده است

  .دهن مسائلی که االن اتفاق افتايه، و به ھر حال تمام ايکارگاه ھا و کارگاه ھا به علت نبود مواد اول

ت آن تنھا يم و تماميم که سرنگونی رژيو ما می دان. دي که شما به درستی اشاره کردئیت ھايبله، مرسی از واقع: الؤس

رو يم که نين ھستيق بابک، ما شاھد ايرف. ران ھستيگر در اي دألۀن مشکالت دارو و مسکن و کار و ھر مسيراه حل ا

 خود می ۀمی کنند، ولی سنگ به اصطالح آزادی و دمکراسی را به سينھا و افرادی که بيشتر به منافع خودشان توجه 

ن حاکميت استقبال ي نظامی امپرياليست ھا برای سرنگونی اۀو برخی حتی از حمل. زنند، خواھان شدت تحريم ھا ھستند

حال، کدام . ميدھ ھزينه بئیند که اگر تعدادی ھم کشته شوند، خوب، باکی نيست و بايد برای رھايآنھا می گو. می کنند

ق بابک، به نظر شما، با يرف. ده انديت اسفبار عراق و افغانستان را ندين دوستان وضعي ااً حتم! ستيمعلوم ن"! ئیرھا"

  چه روشھائی مردم می توانند به آزادی برسند؟

 افغانستان و کشور ت وجود دارد، کشوريدو تا واقع. لی روشن، دو مثال در مقابل ما وجود داردين رابطه، خي در ا:پاسخ

ست ھا و قدرت ھای بزرگ، آزادی و ياليمن فکر می کنم که برای ھر کسی روشن است که امپر. گی مايعراق در ھمسا

اما . ن دو کشور را اشغال کردندين دو کشور قرار دادند و اي نظامی به اۀدمکراسی و حقوق بشر را بھانه ای برای حمل

نه تنھا آزادی و . ن دو کشور آورده اندي بر سر مردم ائی چه بالاً ن می دھد که واقطی که در آنجا حاکم است، نشايشرا

زی و فالکت و بدبختی و بی يط جنگی حاکم شده که جز خون و خونرين کشورھا مستقر نشده، بلکه شرايدمکراسی در ا

 دولت ھای ۀم است که حملن، معلويبنابرا. اورده استينديگری خانمانی و آوارگی برای مردم آن دو کشور ارمغان 

ستی، و اشغال نظامی ھر کشوری، جز بال و بدبختی و خانمانسوزی برای مردم آن کشورھا ياليبزرگ، دولت ھای امپر

ن احتمال يا در مقابل اياسی، يان ھای سيسازمانھا و جر) برخی(من تعجب می کنم چطور . به ارمغان نمی آوردچيزی 
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ل واقعی يدل. ت می کنندي بی شرمانه، از آن حمااً لی روشن، واقعين که خيا اينند و م ھا سکوت می کين تحريحمله و ا

 ای است که ألهن مسيو ا.  تفنگ سربازان اشغالگر خارجیۀير سايست جز فکر کردن به قدرت حتی در زيزی نياش، چ

آزادی و برابری . سی را نخورندايان ھای سين سازمان ھا و جرين چنيد در رابطه با آن آگاه باشند و گول ايمردم ما با

دست خواھد ه ران بيران ھم فقط به دست مردم اي در مورد ااً تنھا و تنھا به دست توانای خود مردم ھر کشوری، مشخص

و . گری برای آن ملت به بار نمی آورديز ديک ملت، چيست ھا جز بدبختی و بيچارگی و خرابی ياليو دخالت امپر. آمد

ن يست ھا و قدرت ھای خارجی اشغال شدند، اياليگری که توسط امپريکشور و کشورھای دن دو يت روشن ايواقع

  .لی روشن نشان می دھنديت را خيواقع

ن بھار عربی چه ي اۀ، ثمرابييم که در مصر، در ليديد. ميھم ھست" بھار عربی" در ادامه، ما شاھد به اصطالح :ال ؤس

 می کنند، با بشار اسد، ئیه به نوعی صف آرايکه در مقابل انقالب در سورم که مزدوران ضدانقالبی ينيو حال می ب. شد

  . ن اوباش و مزدورھای ضدانقالب دفاع می کننديست ھا ھم از اياليو امپر. مشغول جنگ بر سر قدرت ھستند

ست ياليامپرت از ين کشورھا، باز ھم با حماياه و سرکوبگری که در ايت ھای سين حاکمي مردم برای مبارزه با ا:پاسخ

 را شکل ئیزش ھايمردم برای احقاق حق خودشان، مبارزاتی را شروع کردند، خ. استندا خھا، حکومت می کردند، به پ

م ھای دست نشانده در کشورھای عربی مبارزه يابان آمدند و با دست خالی در مقابل مزدوران رژيدادند و شجاعانه به خ

 آنھا به بی راھه ۀست ھا و توطئيالي توسط امپر۵٧ران در سال ي که انقالب ان است که ھمانطوریيت ايولی واقع. کردند

ھم می ...  و تونس و مصر و ابيينی را سر کار آوردند، در کشورھای ليتکار خميم جنايت خود، رژيرفت، و آنھا با حما

ودشان را،  دستجات و ر انقالب مردم را منحرف کردند، و عوامل و مزدوران خيست ھا مسياليم که چطور امپرينيب

. ن و گروه ھای اسالمی  وابسته به خودشان را سر کار آوردنديگروه ھای به شدت ارتجاعی اسالمی مثل اخوان المسلم

عنی، وانمود ي.  انقالب توده ھاستۀجين دولت ھای مرتجع، نتيری ايآنھا تالش کردند که به مردم بقبوالنند که قدرت گ

دھد که تا زمانی که مردم تشکالت  یت نشان مين واقعيا. م در مصر، محمد مرسی است انقالب مردۀجيکردند که نت

 و -روی خودشان متکی نباشنديواقعی خودشان، احزاب واقعی خودشان را نداشته باشند، و تا زمانی که فقط و فقط به ن

ن يو در ھم. ديوجود نمی آه  بني سرنوشتی به جز ا-ستی داشته باشندياليت خارجی و قدرت ھای امپرياگر چشم به حما

ست ھا می خواھند ياليت می کنند و از امپريم ھا حمايرانی که از تحرياسی ايانات سيشود گفت که احزاب و جر یجا م

شان با کشورھای سرکوبگر، کشورھای  در مزدوری و ھمکاری اً د کنند، واقعيم را تھدي نظامی رژۀکه با حمل

ن توطئه ھا يار باشند و در مقابل ايشود ھينجاست که مردم ما بايو ا. ر عملی بزنندند دست به ھاستی، حاضرياليامپر

  .ردين توطئه ای برای به انحراف بردن انقالب و مبارزات مردم شکل بگيچ شکل چنيستند و اجازه ندھند که به ھيبا

م سراغ گفتارمان در يم و بعد برويان کنيران بيا طنزی را از اياسی را، يک طنز تلخ سيد يق بابک اجازه بدھي رف:سؤال

ع رسانه يش وسين، سردار مزدور محمد رضا نقدی، در ھمايج مستضعفيس سازمان بسيرئ. رابطه با مسائل کارگری

 ندارد، بلکه ئیم نه تنھا قدرت پاسخگوين امروز به آنھا حمله بکنيف شده که اگر ما ھمي آنقدر ضعامريکا"د که يگويم

، و ... روزی، تا فتح کربال و ين ھمان شعارھای جنگ جنگ تا پيا." ، به التماس ھم می افتدرانيبرای مذاکره با ا

  . ق بکنديخوراک جمھوری اسالمی است که می خواھد به جامعه تزر

" سعيد مرتضوی "اخيراً . ار ھم شناخته شده استيران که بسيگر در ايک موضوع ديم سراغ يومسائل کارگری، بر

ندگی از سوی رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی، پيش نويس يبه نما ل سازمان تأمين اجتماعیمديرعام جنايتکار،

و در اين پيش نويس، افزايش سن بازنشستگی تا پنج سال را، به  .مين اجتماعی را ارائه کرده استأاصالحيه قانون ت

ط بازنشستگی در مشاغل سخت و زيان آور، در ادامه، شراي. کندي باال رفتن سن اميد به زندگی در ايران، مطرح مۀبھان

ن سازمان مراجعه ي بھداشت عمومی، می خواھند به اۀط کسانی که در حوزين شرايو ھمچن. رود که سخت تر بشود یم
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ن به يشود گفت که پشت ا یبه نظر شما، چه اھدافی م. نھا را به دولت می فرستدي اۀن سازمان ھم ھميبکنند، و ا

  ؟اصطالح اصالحيه ھست

 درصد از ٩٨ با دسترج کارگران شکل گرفت، و اً ن اجتماعی عمدتيمأن صندوق تيم که ايد بدانيز بايقبل از ھر چ: پاسخ

ب شد، درصدی از حقوق ين قانون تصوي، زمانی که ا١٣۵۴از سال . ن صندوق متعلق به کارگرھاستي اۀيسرما

 پولی وجود دارد که در واقع متعلق به کارگران و ۀري ذخکيخته شده، و در آنجا ين صندوق ريکارگرھا و کارمندھا به ا

ران، حاال ي شان به منابع و منافع مردم اۀ تمام دزدی ھای بی شرمانۀتکاران حاکم، در ادامين جناياالن ا. کارمندھاست

وجود دارد، ن اجتماعی ين بودجه ای که در صندوق تأميک دزدی بزرگی را ھم در ارتباط با ايم گرفته اند که يز تصمين

تکاران ين جناين کاری که االن ايو ا ران ھستندين پول، کارگرھا و مردم ايولی در اصل صاحبان اصلی ا. انجام بدھند

ه کارگران ي دزدی کالن و آشکار علاً ک دزدی بزرگ، واقعي بگذارند، ء که به اجرااستد کردند و قراريم تأئيرژ

. ن کار را بکنديد مرتضوی می تواند ايحی مثل سعيتکار وقي که جنا استن رابطه ھم مشخصيدر ا. ران استي اۀديرنجد

به ھرحال، سن بازنشستگی را باال . ن کار درنظر گرفته اندين شخص منفور و جانی را برای ايک چنيل ين دليبه ھم

ختن در آن يبه عنوان سھم کارگران برای ر(شود يگر درصد پولی که از کارگرھا گرفته ميبرده اند، و از طرف د

نه ھای درمانی و بھداشتی يگر ھم قرار است که بخشی از ھزيش بدھند، و از طرف ديرا ھم قرار است که افزا) صندوق

ن کاری را می يک چنيولی . ستي جزو قانون ن قرار نبوده، و اصالً اً ن اساسين صندوق برداشت کنند؛ که ايرا ھم از ا

م، در ھمه جا، در جای جای سازمانھا يتکاران، عوامل رژين جناي و پنھان ان است که دزدی ھای آشکاريت ايواقع. کنند

ن يد مرتضوی را مأمور کرده اند که اين است که سعيشان ھم اين دزدی ھايکی از ايو . و اداره ھای مختلف ادامه دارد

  . گری نمی تواند باشديز دين چيجز اه ب. بودجه که حاصل دسترنج مردم است را به غارت ببرند

و يام برای راديک پيس بوک يزی در فيش، دوست عزيقی پيم، دقاي با شما داشتدر رابطه با صحبتی که قبالً : سؤال

ه فرستاده می شود، برنج و روغن و ين و لبنان و سوري به فلسطئیاری از مواد خوراکی و دارويمقدار بس"فرستاده که 

ن خواھد يچون اعتقاد دارد که اوضاع بدتر از ا. ره کنندين اقالم را برای خودشان ذخيو او از مردم می خواھد که ا...". 

  . س بوک گرفتم و برای شما و شنوندگان ارائه دادميام را من از فين پيا. شد

. ک نامه فرستادهيکی از شناخته شده ھای فعال که خودش ھم کارگر است، شاھرخ زمانی است که در ھفته ھای اخير ي

  خرداد١۵برای ايجاد تشکل ھای آزاد کارگری و سنديکای نقاشان است که در   پيگيریۀ زمانی عضو کميتشاھرخ

ن نامه، که از زندان فرستاده، يدر ا.  دستگير و پس از آن به يازده سال زندان محکوم شد١٣٩٠ش، سال ي سال پ]جوزا[

به نظر شما . برای کارگران و زحمتکشان شده است ئیجنبش کارگری جھانی را خطاب قرار داده و خواھان حقوق ابتدا

  بکنند؟ گر آزادانه فعاليتي در ايران، نمی توانند مثل کشورھای دئیچرا فعاالن سنديکا

لی مسائلی را که در آن ي خاً اتفاق.  نامه ای را که شاھرخ زمانی به سازمان جھانی کار نوشته، خواندماً  بله، من اتفاق:پاسخ

 مطرح کرده بود که سازمان جھانی کار که آزادی تشکل و حق اً و مشخص. لی درست بوديد، خنامه مطرح کرده بو

چ نوع حق يت می شناسد، چطور  جمھوری اسالمی که کارگرھا را به شدت سرکوب می کند و ھياعتصاب را به رسم

ن در ير است؟ ھمچنت نمی شناسد، ھنوز عضو سازمان جھانی کايکا و ھر نوع تشکل صنفی را به رسميتشکل و سند

ن کارگری ن برای فعاالياست ھای ضدکارگری جمھوری اسالمی منجر به حبس ھای سنگيآن نامه نوشته شده بود که س

ن اوسانلو، محمد جراحی، و ين االن عالوه بر خود شاھرخ زمانی، رضا شھابی، افشيو به عنوان مثال، ھم. شده است

  .  طوالنی مدت گرفته اندگری ھم در زندان ھستند و حبس ھایيکسان د

کتاتوری مثل جمھوری ي حکومت ھای دۀن است که تحت سلطيت ايواقع. ديی که شما از من کردسؤالم به يبرگرد

ن کارگری با چه م که فعااليدي ما داً مشخص.  کاری نمی دھندۀل و ادامي تشکۀچ نوع تشکل صنفی اجازياسالمی، به ھ
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کای کارگران نقاش برآمدند يکای کارگران ھفت تپه، و سنديشرکت واحد، سندکای کارگران يل سنديی درصدد تشکسختي

ن تشکل يت ارتجاعی جمھوری اسالمی، با ھجوم به ايم سرکوبگر و به غاياما توسط رژ. ش رفتندي ھم پئیک جاھايو تا 

و حتی .  فلج کردکاھا را عمالً ين سندين برای آنھا، تمام اين اصلی و شکنجه و حبس ھای سنگری فعااليھا و دستگ

ن است که وقتی که يت ايواقع.  کاری نمی توانستند بکنندبود، عمالً ) کاھاين سنديا(زمانی ھم که صحبت از حضور 

ری مسائل صنفی خود مبارزه يگين تشکل ھا برای پيرد و کارگرھا در ايتشکلی، ھر نوع تشکل کارگری، شکل می گ

نند که چطور ين تشکل ھا، کارگرھا به قدرت واقعی خود پی برده و می بيا در ئیکاي سندۀن مبارزيمی کنند، در طول ا

م يل ھم ھست که رژين دليبه ھم. م مبارزه کننديوجود آمده، با رژه ان کارگران بين تشکل و اتحادی که ميمی توانند با ا

ن و آقازاده ھا و تمام کسانی ه دارايتی انگل و مزدور و سرمايجمھوری اسالمی به درستی می داند که در جھت منافع اقل

کتاتوری ھم ھست که  ين ديک چنيو تحت . ن تشکالتی را سرکوب کننديک چنيد ين حکومت را اداره می کنند، بايکه ا

به عنوان مثال، ما بعد از سرنگونی . شود ین قدم ھايش با سرکوب مواجه ميرد و در اوليچ تشکل صنفی شکل نمی گيھ

دی يط ھای توليادی در محيل شوراھا و  تشکل ھای زيدن جمھوری اسالمی، شاھد تشکيت رسل به قدريم شاه و اوايرژ

ورشی که آورد به تشکل ھای ين يت کردن خود، اولي و تا حدودی تثباستقرارم بعد از يولی رژ. ميو کارخانه ھا بود

بدون سرنگونی کامل جمھوری م که يگوئ ی خلق مئیک ھای فداين چرل است که ما فعاالين دليو به ھم. کارگری بود

جاد تشکل ھای کارگری و احقاق حقوق کارگران يش روی برای ايچ نوع راه برون رفتی از مشکالت پياسالمی، ھ

و تجربه ھم نشان داده . ن وجود دارد، سرنگونی کامل جمھوری اسالمی استين شرطی که در مقابل ايوجود ندارد و اول

ری و زندان ي نمی برد و به سرکوب و دستگئی راه به جاصحبت از ھر تشکلی عمالً  اً می، واقعين رژي چنۀکه تحت سلط

، ئین تشکل ھاي چنئیت درجھت برپايا فعالين است که آي األهبه ھر صورت، باز مس. نش منجر می شوديرھبرھا و فعال

ت جمھوری ي حاکمۀال س٣٣ت يت جمھوری اسالمی، می تواند مبارزه را جلو ببرد؟ ما با نگاھی به واقعيتحت حاکم

ف اصلی خودشان را ين تشکل ھا در مقاطع مختلف سرکوب شدند و نتوانستند وظاي تمام ام که عمالً ينياسالمی، می ب

  . ری شاھرخ زمانی استين دستگي آن ھم، ھمۀک نمونيانجام بدھند؛ 

د، يشما به درستی اشاره کردابی کارگری، موردی بود که يری از تشکل يکتاتوری در جلوگي رفيق بابک، نقش د:سؤال

تکار يم جنايله فقط مختص به رژأن مسيا. مينه شاھد بوديمان، به عط کارگری ين را در محيت است که ما ايک واقعيو 

 ٧٣ تعداد ١٣۴٣در . م سابق پھلوی ھم بوديژه در رژيم ھای سابق، و به ويبلکه در رژ. ستيجمھوری اسالمی ن

 رخ داد، ١٣۴٣ قانون که در ۀيولی اصالح. کای کارگری در شھرستانھاي سند٣٨و کای کارگری در تھران بود يسند

ا نھادھای يدی متعلق به دولت و يفرقی ھم نمی کند، چه واحد تول. ه ھای کارگری را محدود کرديکاھا و اتحادين سنديا

سرکوب در ھمه جا ھست، فقط در کتاتوری و يغيره، فرقی نمی کند، د طور مثال سپاه، بنياد شھيد، جھاد وه گوناگون، ب

ه ي سرماۀن ورطين ھمه جا، در ايھم ا متعلق به بخش خصوصی ھم که نورچشمی ھا و آقازاده ھاي. ستيمسائل دولتی ن

تی به يسی و امنيلولی پياردر شدند را به صورت خيليک شبه ميده و ينھا رسي که به دست ائیداری ھستند و کارخانه ھا

تی که کارخانه ھای دولتی، يعنی وضعياز اين وضعيت چيست؟  کارگرۀ شما، راه برون رفت طبقبه نظر . ش می برنديپ

سم جھانی دارند سرکوب ياليشتر به نفع امپريا آقازاده ھا چپاول می کنند و بيادی، مثل سپاه پاسداران، و يکارخانه ھای بن

 . ش می برنديکارگران را به پ

دن به رفاه، يدن به آزادی، راه رسيدھد که راه رس یران نشان مياسالمی بر ا جمھوری ۀ سلطۀ سال٣٣ت ي واقع:پاسخ

ت ضد يم به غاين رژيکتاتوری جمھوری اسالمی و سرنگونی ايه ديق مبارزه عليدن به برابری، جز از طريراه رس

رمان، و نه با  کارگر مبارز و آگاه کشوۀده، و به رھبری طبقيو آنھم فقط و فقط به دست مردم ستمد. ستيمردمی ن

م حول يتمان را بگذاريد تمام انرژی و فعالين رابطه است که ما بايو در ا. ستیياليت و دخالت قدرت ھای امپريحما
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گری وجود يچ راه حل دين است و ھيو تنھا راه نجات مردم ما ھم ھم. م با ھر جناح و دسته اشين رژيسرنگونی کامل ا

م وجود ندارد که بخواھد منافع ين رژيچ  جناحی در درون ايھ.  استحاله نمی شودچ وجه از درونيم به ھين رژيا. ندارد

ھن ما يچ کشور خارجی دلش برای مردم ميگر ھم، ھين کند و از طرف ديران را تأميواقعی کارگران و زحمتکشان ا

به ھر حال، تنھا . وردايتواند آزادی و برابری برای مردم ما به ارمغان ب یچ کشور خارجی ھم نمينسوخته و دخالت ھ

ن ھدف را تا يتواند ا یو تنھا طبقه ای که م. م استين رژيم است، سرنگونی انقالبی اين رژي خود مردم با اۀراه، مبارز

ت را، و ھم کل جامعه را از شر ي کارگر است که ھم می تواند خودش را آزاد کند، و ھم بشرۀش ببرد، طبقيبه آخر پ

گری حضور داشتند، و االن ھم ي که فرقی نمی کند، در زمان پھلوی به شکل دئیه دارھايسرما. ه دارھا آزاد کنديسرما

تکارھای سرکوبگر و کسانی ھستند که اھرم ھای مھم اقتصادی را به دستشان گرفته اند و يآقازاده ھا و پاسدارھا و جنا

به ھر حال، تنھا راه، فقط مبارزه با . شود یق تر و گسترده تر مين رابطه است که درد و رنج مردم ما ھر روز عميدر ا

  .   جمھوری اسالمی و سرنگونی انقالبی آن است

ت مردم و به رھبری يعنی با حماين کار را بکند، ي کارگر است که می تواند اۀن فقط طبقيد که ايشما اشاره کرد :سؤال

 ۀن باشد؟ چرا فقط طبقينچنيد ايچرا با. ميوسم رھا بشياليه دارھای امپريم از شر سرماي کارگر است که می توانۀطبق

 کارگر؟

ت که ين واقعيا. ن را در مقابل ما می گذارديد، ايگوين را به ما ميه داری، ايت در جوامع سرماي خوب، واقع:پاسخ

 که در جامعه وجود دارد در دست تعداد محدودی ئیت خصوصی بنا شده، و ثروت ھايدی بر اصل مالکيمناسبات تول

ت مردم ين روابط و مناسبات نابرابر که اکثريت مطلق مردم در فقر و فالکت به سر می برند، و اي است، و اکثرافتاده

ت که اصل نابرای در جامعه ين واقعيه دارھا به آنھا بدھند، ايد ساعت ھا کار کنند که حداقلی از دستمزدشان را سرمايبا

زی برای از دست دادن ندارد، ي کارگر که چۀ است که طبقئیھات ين واقعيو بنابر چن. ت خصوصی استيبر اساس مالک

  . ش ببرديتنھا طبقه ای است که می تواند مبارزه را تا به آخر پ

ه داری، امری الزامی است، اما گاه ي کارگر برای رھائی کارگران از ظلم و جور نظام سرماۀ اگر اتحاد طبق:سؤال

اسی مدعی يشات سي اتحاد گراا واقعاً يآ. گرايشات سياسی قلمداد می کنندن اتحاد را اتحاد يده می شودکه برخی ايشن

 کارگر ۀ مدعی طبقۀندياسی خودشان را نمايروھای سيعنی، بعضی از نياست؟   کارگرۀت از کارگران، اتحاد طبقيحما

  .  کارگر می دانندۀن را اتحاد طبقيل بدھند، ايمی دانند و وقتی که می خواھند اتحادی را تشک

ک يت از کارگران، با کارگرھا در ارتباط باشند و ھر کدام ياسی مدعی حمايشات سيک کشوری، گراي اگر در :اسخپ

ن يک بخشی از کارگرھا را متشکل کرده باشند، در ايا يت کارگرھا را پشت سر خود داشته باشند، و يحدی از حما

.  کارگر باشدۀاسی، می تواند اتحاد طبقيسازمان ھای سن ياسی، ايشات سين گرايم که اتحاد ايم بگوئيصورت ما می توان

ن ياسی ھم با ايران، کارگران ما فاقد ھر گونه تشکل مستقل ھستند و سازمانھای سين است که در ايت ايولی واقع

 نيا. ت کارگرھا را پشت سر خود دارنديم حمايم بگوئيک و مشخصی قرار ندارند که ما بتوانيکارگرھا در ارتباط ارگان

م يتوان اسی با ھم را نمیيان ھای سيکی جرين، ما اتحاد و نزديبنابرا.  ما وجود داردۀتی است که در جامعيک واقعي

  . مياوري کارگر به حساب بۀاتحاد طبق

روی راست، جناح يشود گفت که نيو به نوعی م. نديرون می آي که قارچ وار بئین اتحادھايگردد به ا ین برمي ا:سؤال

ن کار را انجام يروھای چپ ھم ايبعضی از ن. ن اتحاد سکوالرھا را به پا کرده بوديش اي بود که سال پيکاامرراست در 

  .  کارگرۀدند به طبقين را معنا بخشيک شدند و ايدادند، به ھم نزد

ن يی از ااديلی زيم به سالھای گذشته، شاھد اتحادھای خياگر برگرد. ن بار نبودهين اولين رابطه، اي بله، در ا:پاسخ

ک با مبارزات يوند ارگاني که پئین اتحادھا از آنجايولی ا. مياسی ھستيروھای سيدست، در مواقع مختلف از طرف ن
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 کارگر و جنبش واقعی ۀکی با طبقي منسجم و ارگانۀاسی رابطيانات سين جريران ندارد، و از آنجا که ايطبقاتی درون ا

گری برای يز دين اتحادھا جز شکست و جز سرخوردگی، چي، ندارند، اران وجود دارد و در حال حرکت استيکه در ا

به نظر . رنديات درس بگين تجربياسی نمی توانند از ايانات سين جريمن نمی دانم چرا ا. ون ندارنديسيکل مبارزه و اپوز

انات راست و يان جريی است که در مفقط فرصت طلبي. ستي کارگر نۀکدام اتحاد واقعی طبق چين اتحادھا، ھيمن ا

د يشا. ن اتحادھا را شکل می دھند، وجود داردياناتی که اين جريران فکر می کنند، در ايارتجاعی که تنھا به قدرت در ا

د يھم شا) اسی راستيگروه ھای س(نھا يوسازی ھستند، ايدر فکر آلترنات) ست ھاياليامپر(نند که آنھا يھمانطور که می ب

 ما ۀ طبقاتی در جامعۀ کارگر و مبارزۀچ ربطی به طبقيبه نظر من ھ. ان را بسازندوھای خودشيمی خواھند آلترنات

ک يد فقط يشا.  ما کم نمی کنندۀندارد، و اتحادھای بادکنکی و کاغذی ھستند، و دردی را از دردھای بی شمار جامع

چ قدمی در يی پوچی ھستند و ھبه نظر من، ادعاھا. ن اتحادھا را شکل می دھنديدلخوشی باشد برای خود آن کسانی که ا

  .    طبقاتی به جلو نمی برندۀمبارز

شود گفت که  ینترنتی ھم مين تکنولوژی روز، اتحادھای اي با ااً ديشتر اتحادھای کاغذی ھستند که جدينھا بيا :سؤال

  .ھستند

. اتحادھا منتشر شده استن ي که از طرف ائیه ھايدم از اطالعي را دئی، من نمونه ھااً ن است که اتفاقي جالب ا:پاسخ

ن اتحادھا اسمشان وجود دارد، اعتراض کرده اند که کسی با آنھا در رابطه با يجالب است که برخی از کسانی که در ا

 و بدون  که خودشان خبر داشته باشند نين افراد بدون ايعنی، اي. ه حرفی نزده، و صحبتی با آنھا نشده استين اطالعيا

س ھا يه نويه ھا است و از اطالعين اطالعير اينند که اسمشان زيه ھا داشته باشند، می بين اطالعيآنکه اطالعی از متن ا

  .ه ھا حذف کنندين اطالعيمی خواھند که اسامی آنھا را از ا

ن اتحادھا چقدر پوشالی ھستند و حتی در جھت ھمان اھدافی ھم که خودشان ادعا می کنند، ين نشان می دھد که ايا

  اسی کامالً ي با تفکرات و مواضع سئیروھايم که نينيم می بيوقتی ما نگاه می کن. روھا وجود نداردي آن ننيتوافقی ب

. وناليبيران تري در مورد ااً به عنوان مثال، مشخص. ن کاری دست زده انديش آمده، به چني که پئیت ھايمتضاد در موقع

د، يشتر ھمانطور که گفتيست و بي طبقاتی در جامعه نۀبارز مألۀست، مسيران ني کارگر اۀ طبقألۀنھا مسيبه نظر من ا

  . ستي جدی نۀمبارز. ک نوع سرگرمی استيک دلخوشکنکی برای آنھا است، ينترنتی، و ياتحادھای کاغذی، ا

شتر يست، بلکه بي کارگر نۀ جمھوری اسالمی و کمک به طبقۀنھا برای حل اختالفات و معضل در دوري ا:راديو ھمراه

د، يرفتيدعوت ما را پذن که يمن تشکر می کنم از ا. اختالفات خودشان است که دور ھم جمع می شوندبرای حل 

  .ديانی داريد، بفرمائيو اگر صحبت پا. ميشتر شما را داشته باشيدوارم در دفعات بعد بيام

م جمھوری يه زودتر رژد سرنگونی ھرچيبه ام. ديار من گذاشتين وقت را در اختي من ھم تشکر می کنم که ا:بابک آزاد

  .ھنمانيسم برای مردم مياليو با آرزوی آزادی و سوس. اسالمی

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
  ١٣٩١ ]جدی[ ماهدی،  ١٦٣  ۀشمار

 

 

 


