
   مجله آرش با بھروز خبازگفت و گوی
  

م آن را چگونه می توان د�يل و خصلت اصلی اين جنبش و شکل گيری و دوا1- 

  توضيح داد؟

طيف اص�ح طلبان درون حکومتی از ساليان پيش در پی تغييراتی در سياست ھای داخلی 
ًمدتا فرھنگی و در بعد داخلی می توان اين تغييرات را در حوزه ی ع. و خارجی نظام بودند

اين طيف اولين گام بلند خود را در انتخابات رياست جمھوری خرداد . اجتماعی جستجو کرد
ً برداشتند و از طريق کسب نسبتا با2ی رأی مردم توانستند قوه ی مجريه را به مدت دو 76

دوره ی پر ت�طم رياست جمھوری محمد خاتمی نتايج . دوره ی متوالی در اختيار بگيرند
يان باری برای اين طيف و ھم چنين تجربه ی تلخی برای مردمی که با ھزاران اميد و ز

 چرا که فارغ از ماھيت ايدئولوژيک ،برداشتای صندوق ھای رأی رفته بودند درآرزو به پ
حاکميت که بدون نظر مثبت رھبر ھر آن چه را که مربوط به سياست ھای کلی و اساسی 

 ای تغيير در آن ايجاد کرد، شخصيت محافظه کار و مربوط می شود، نمی توان ذره
مماشات گر محمد خاتمی نيز اين سرخوردگی را تعميق بخشيد، از نظر بسياری، خاتمی در 
مقاطعی حداقل می توانست در حد اعتراض خشک و خالی واکنشی نشان دھد که او ھمين 

 توان به حمله ی انصار واکنش را ھم از مخاطبين خود دريغ کرد، به نمونه ی بارز آن می
حزب E به کوی دانشگاه و محاکمه ی فرھاد نظری، رئيس پليس وقت تھران اشاره کرد که 

ت�ش اص�ح طلبان در سايه ی حاشيه ی امنی که . در نھايت جای شاکی و متھم عوض شد
  .داشتند در دوره ی اول رياست جمھوری احمدی نژاد نيز ادامه پيدا کرد

نژاد در دوره ی اول رياست جمھوری به ويژه در حوزه ی فرھنگی و عملکرد احمدی 
اجتماعی که حاصل آن، بسته تر شدن فضای سياسی و اجتماعی جامعه، محاکمه و سرکوب 

  .عريان فعا2ن جنبش ھای اجتماعی بود، به حد کافی موجب انزجار مردم از وی شد

ند بخت خود را در انتخابات خرداد توده ھای جان به لب رسيده ی مردم اين بار نيز خواست
  . در رسيدن به آرزوھای حداقل خود امتھان کنند که نتيجه آن شد که ھمگان شاھد بودند88

اما عملکرد .  کوتاه ترين راه را برای رسيدن به خواست ھای حداقل خود انتخاب کردندمردم
 سمت ساختار انزجار آميز دولت احمدی نژاد و رھبری حکومت جھت گيری مردم را به

موسوی بھانه " در ادامه تبديل شد به " رای من کجاست"شکنی نظام ھدايت کرد و شعار 
  .و ديگر شعارھای ضد حکومتی تبديل شد"  کل نظام نشانه است-است



 نزديک می شديم، آرزوھا و مطالبات مردم را می 88 به موعد انتخابات خرداد ھر روز که

تجمعات ھر روزه ی شان در خيابان ھا و مراکز اصلی توانستيم به وضوح در شعارھا و 
آن چه که بعدھا بيشتر . ببينيم... شھرھای بزرگی چون، تھران، شيراز، اصفھان، تبريز و

 بخش عمده ای از مردم، موسوی و کروبی را وسيله ای برای اين بود که مشخص شد،
ی اجتماعی و  آزادی ھاً خواست ھايی که عمدتا حول ديدند، میرسيدن به خواست ھای شان

اجتماعات پرشور مردم روز به روز بر وسعتش افزوده می شد، به .  دور می زدفرھنگی
امعه را ًويژه مناظره ھای انتخاباتی که مستقيما از تلوزيون پخش می شد، شعله ی التھاب ج

 در اين ميان مباحث حاميان شرکت در انتخابات و. بيش از پيش برافروخته تر می کرد
کسانی که از شرکت در . سانی که خواھان تحريم آن بودند، خود حکايتی ديگر داشتک

انتخابات دفاع می کردند، سخن شان اين بود، که می بايست از اين فرصت تاريخی برای 
رسيدن به آزادی ھای اجتماعی، سياسی، فرھنگی و اقتصادی استفاده ی بھينه کرد، مدافعان 

، که شما تاکنون به ماھيت سرکوبگر اين حکومت پی نبرده تحريم نيز حرف شان اين بود
، چرا که م کوچکترين منفذی را برای تنفس در فضای باز سياسی تحمل نمی کندايد، رژي
ِ تاج و تختی باشد که ساليان سال آن را به يمن اھد و نمی تواند شاھد فرو ريختننمی خو ُ

ست، مدافعان تحريم ھم چنين از  شريف برپا کرده ا ھزاران انسان و شکنجه یکشتار
  . قانون اساسی در ارتباط با اختيارات رھبری سخن می گفتند110ساختار قدرت و اصل 

اگه تقلب بشه، : ، شعاری در بين اجتماعات مردم طنين انداز شد مانده به انتخاباتچند روز
به . نخواھد بود کار گويی به اين باور رسيده بودند که انتخاباتی در. ايران قيامت می شه

س را در چھره وحشت و ھرا تعدادشان افزوده می شد، موازات تجمعات مردم که ھر دم بر
ی حکومتيان می ديدی، به ويژه آن که پيوند مستحکمی بين بخش عمده ای از موافقان و 

 و اين پيوند مخالفان شرکت در انتخابات در خيابان ھای کشور به ويژه در تھران برقرار شد
 آن شد که ميليون ھا تن از مخالفان شرکت در انتخابات بر تعداد معترضين افزوده موجب

   .شود
 ناگھان به خشمی ا آن ھمه تب و تاب و اشتياق،با بيرون آمدن احمدی نژاد از صندوق ھ

توفنده تبديل شد، سردمداران اين حکومت در روز روشن با دستبردن در آراء ميليونی 
 ی خروشان به خيابان کشاندند و اين چنين بود که ما ھم اکنون شاھد مردم، آنان را چون سيل

 روندی که می تواند با دخالت آگاھانه به پيش می رود،  اعتراضی ھستيم که ھم چنانجنبشی
  .ی طبقه ی کارگر و عناصر فھيم آن فرجامی دگرگونه داشته باشد

  
  



  
  

 ؟ترکيب طبقاتی جنبش کنونی را چگونه ارزيابی می کنيد2-

 تاکنون ديده شده، اکثريت کسانی که در اين جنبش شرکت داشته و دارند، از 2يه آن چه   
و   يدی و فکری اعم از کارگران صنعتی خدماتی، معلمان، پرستارانھای با2يی کارگران

ًن و اقشار متوسط جامعه می باشند، در اين ترکيب ما عمدتا شاھد بروز  ھنرمندادانشجويان،

 اين حرکت توده ای  بدان معناستسی و فرھنگی اجتماعی ھستيم تا طبقاتی، اينمطالبات سيا
کا و  آمري صدای چون رسانه ھايی بقاتی به شدت رنج می برد،از خ�ء جھت گيری ھای ط

 را با جھت گيری ھا و توصيه ھای بی بی سی شبانه روز اخبار وقايع بعد از انتخابات
ھای آن با انق�ب نارنجی کشورھايی چون گرجستان  بر شباھت  و،خاصی انعکاس می دھند

 به  رسانه ھای مذکور شوند،گوشزد تأکيد می کنند، تا مانع از راديکاليزه شدن اين جنبش
 حول محور دفاع از جمھوری  طلبانه ی موسوی، کروبی،از نظرات اص�ح رغم اط�ع

�ن است که اينان به موقعيت  علت اين امر آ از آنان حمايت می کنند،،می و قانون اساسیاس
   . به خوبی واقفندن در جنبش جاریاص�ح طلبا
نبش اعتراضی کنونی به رغم خواست و تمايل اکثريت معترضين  ج است کهواقعيت اين

ُمبنی بر تقابل با حاکميت، مھر و نشان سبزھا را بر خود دارد و در سطح ک�ن از سوی 
مردم معترض نيازمند استفاده ی بھينه از آنان سياست گذاری می شود، بر اين اساس 

فرصت ھا و مناسبت ھايی ھستند که متعلق به طيف اص�ح طلبان است، برای معترضين 
اين مھم است که آيا فراخوانی از سوی موسوی برای شرکت در ف�ن مناسبت داده خواھد 

عنای کثرت  م مردم برای عبور از اص�ح طلبان و گذر از اين مرحله چرا کهشد يا نه؟
 اين برای جمعيت ميليونی و قرار گرفتن در کنار ھوادران اص�حات را به خوبی می دانند،

ًوب می شود تا در پناه حاشيه ی نسبتا  يک فرصت محسبخش عمده ای از مردم معترض

، ضمن  اص�ح طلبان بتوانند در حد توان خواست ھا و مطالبات خود را فرياد بزنندامنيتی
 پذيرفت ھمين حاشيه ی امنيتی نسبی برای طيف اص�ح طلبان نمی تواند مدت اين که بايد

زمان زيادی به قوت خود باقی باشد، اين که آيا طيف اص�حات در ايران در جھت نيل به 
، برگزاری انتخابات آزاد  خرداد22 در انتخابات اھداف خود که ھمان تمکين به آرای مردم

قانون اساسی است موفق خواھند شد يا نه؟ بستگی به و اجرای بندھای فراموش شده ی 
عق�نيت حاکميت کنونی و توازن جناح ھای حاکميت دارد، که به نظر من بسيار بعيد می 

فزاينده ی خواست نمايد، چرا که کوچک ترين عقب نشينی حکومت مساوی ست با پيشروی 



جام بسيار ناخوشايندی  مردم معترض که بی ترديد می تواند فر دمکراتيکھا و مطالبات
  .برای حاکمان فعلی در پی داشته باشد

  
آيا شکل گيری يک جنبش ضد ديکتاتوری به نفع کارگران و زحمت کشان است؟ يا 3- 

 فقط در صورتی به نفع آن ھاست که با خواست ھا و رھبری آن ھا شروع شود؟

ری ه ويژه جنبش کارگ دمکراتيک نياز اساسی جنبش ھای اجتماعی ب آزادی ھایمطالبه ی   
 آن چه که تاکنون ما از آن غافل بوديم، ھمين پای فشردن اکتيو و و طبقه ی کارگر است،

؛ لغو قراردادھای ی چونمداوم بر چنين مطالبه ای بوده است، ما تا کنون بر مطالبات مسلم
 موقت کار، افزايش سطح دستمزد، حق اعتصاب و حق ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری

 آزادی زندانيان سياسی و  فشرديم، ما ھمچنين در قطعنامه ھای مراسم اول ماه مه، برپای
 پيشاپيش می بايست به اين سؤال مھم پاسخ  اما،،ادی ھای دمکراتيک تأکيد کرديمآز

 بدون آزادی ھای اجتماعی، شاھد لغو قراردادھای موقت، ندرخوری می داديم که آيا می توا
ً مھم تر از آن شکل گيری تشکل ھای واقعا مستقل کارگری بود؟ با2 رفتن سطح دستمزد و

نمونه ی بارز آن را می توان به شکل گيری سنديکای کارگران شرکت واحد و ھفت تپه 
اشاره کرد، اين دو سنديکا در واقع برآيند نظرات تعداد کثيری از اعضاء و کارگران محيط 

واره ی يک تشکل توده ای کارگری تدوام پيدا فعاليت ھايشان در قد و قرا خود بودند، اما چ
 تاکنون ديگر شاھد برگزاری مجمع عمومی از سوی سنديکای �8نکرد، و يا از سال 

 بی ترديد اين سخن بدين معنا نيست که ما با تشکيل ؟...کارگران شرکت واحد نبوده ايم و
در جای خود تأثير چنين تشکل ھايی در حال حاضر مخالفيم، اين تشک�ت پس از ايجادشان 

اما محدوديت ھايی که به . ارگری داشتندبسيار مثبتی در تزريق اعتماد به نفس در جنبش ک
 نشان داد که تنفس در واسطه ی سرکوب فعالين تشکل ھای مذکور تاکنون ايجاد شده است،

 و واقع بينانه، مھم  در يک نگاه عينیفضای خفقان برای يک تشکل کارگری ممکن نيست،
  . سرکوب و اختناق جستجو کرد حاکميت عريانمی بايست در بازدارنده را ن عاملتري

، خواست آزادی ھای دمکراتيک برای ما کارگران در راستای رسيدن به اھداف کارگری
سی و حياتی و نه سمبليک مطرح  می بايست به عنوان خواستی اسامانچون ديگر مطالباتھم

ی به تغيير و تحو2ت موجود  نگاه استراتژيک و ک�ن واگر روز را تنھا امروز نبينيم. شود
 اما سؤالی که خوب است برای ما کارگران طرح شود اين است که  جامعه داشته باشيم،در

 تغييرات پس اين  کارگران از و منافعدر پی تغييراتی عميق سياسی در جامعه ی ايران سھم
  ؟چه خواھد بود



 بات محوری و اساسی و ھم چنين تشک�ت مستقل مطالما کارگران در صورتی که بدون
، تنھا به عنوان شرکت کننده ی صرف در  و بدون وزن سياسی و صف مستقلخود

 بی کم و اعتراضات فعلی حضور داشته باشيم و از شعارھا و سياست گذاری ھای کنونی
 تأمين  کارگرن روندی منافع طبقاتی ما را به عنوان طبقهچني ًکاست پيروی کنيم، مسلما

 به نفع خود ييرات ک�ن اجتماعی را، کارگران تنھا در صورتی می توانند تغنخواھد کرد
  .، که پيش از چنين تحولی دارای وزن سياسی و طبقاتی خود در اين جنبش باشندرقم بزنند

  
چه نيروھايی کارگر ھستند؟ و آيا می توان وزن طبقاتی کارگران و زحمت کشان را 4-

 بش تقويت کرد؟ آری يا نه؟ چرا، چگونه و با چه شرايطی؟در متن ھمين جن

ه ھر کدام از آن ھا شرايط  ھستند ککارگران دارای 2يه ھای مختلف يدی و فکری   
 جنبشی  را خاصی دارند، بنابراين ما نمی توانيم جنبش کارگری و فرھنگی فکریزيستی،

 ای سطوح مختلفی ست،يک سطح و يک دست ببينيم، مبارزات جاری در اين جنبش دار
ًان مث� در کردستان دارند  کارگر سياسی، فرھنگی، اجتماعی و اقتصادیشرايط و موقعيت

  .با ديگر مناطق بسيار متفاوت است
 اين که چه کسانی کارگر ھستند؟ را به  پرداختن به اگر شتاب تحو2ت جاری امان دھد،البته

 و آن از معلمان، پرستاران، تکنسين ھا  بسياریجھت ضرورت آن اجتناب ناپذير می دانم،
متی به بخش از مھندسينی که نه از پاداش ھای ميليونی که به واسطه ی خوش خد

 ارتزاق می کنند، اينان خود را نه ، بلکه تنھا از طريق فروش نيروی کار خويشکارفرمايان
 شرايط  دارای ًتنھا کارگر نمی دانند بلکه چنين نامی را عمدتا در مورد کارگران يدی که

 معلمان تجمعی 80دوستی می گفت، در سال .  به کار می برند،فرھنگ خاصی ھستند

ًاعتراضی در مقابل مجلس داشتند که اتفاقا ھمان روز کارگران نيز به دعوت خانه ی کارگر 

در ھمان مکان در کنار معلمين حضور داشتند، اين دوست به جھت با2 بردن وزن اين دو 
ن معلمان رفته بود که آنان را به ھم آوايی مشترک با کارگران در رابطه با تجمع به ميا

اين دوست را به شدت از خود ) معلمان(طرح شعارھا ترغيب کنند، و نتيجه اين بود که آنان
 سال ھای اخير  البته در!! خواست کارگران ندارد ھيچ ارتباطی با ما ھایخواست: برانند که

بين فعالين کارگری و معلمان ايجاد شده است که می تواند نويد نزديکی ھا و ارتباطاتی 
  . آينده باشد دربخش ارتباطات تنگاتنگ و اميد بخشی

در رابطه با بخش دوم سؤال بايد بگويم، بلی می توان وزن و موقعيت طبقاتی کارگران در 
 تشکل ردجنبش جاری را تقويت کرد و امروز اين مھم بستگی تام و تمام به نگاه و رويک

جه ی اول  کارگران و فعالين کارگری در درلين کارگری در ايران دارد،کميته ھا و فعا ھا،



کميته برگزاری "می بايست با طرح خواست ھا و مطالبات کارگری مندرج در قطعنامه ی 
  ھمين حضور طبقاتی خود را در اين جنبش اع�م کنند، بدين معنی که*،"اول ماه مه

  به ھر نحوی که خود تشخيص دھندده ی کميته ی برگزاری اول ماه مهاعضای تشکيل دھن
 بديھی است چنين . بر مطالبات قطعنامه ی آن کميته پافشاری کننددر اتحاد عمل ديگری

طرح مطالباتی در صورتی نتايج مثبت و تأثير گذاری خواھد داشت که با کارگران در ميان 
ارگری در ارتباط با جنبش آزاديخواھی مردم می گذاشته شود، انتشار وسيع طرح مطالبات ک

 تواند افکار کارگران را در ارتباط برای آينده ی حضور کارگران در تظاھرات خيابانی
 ناگفته پيداست، با توجه به روند به شدت نزولی سطح زندگی کارگران، .آماده و مھيا کند

 ھای گسترده و رواج گسترده ی قراردادھای تعطيلی کارخانه ھا و اخراج و بيکارسازی
سفيد امضاء، می توان در آينده ای نه چندان دور شاھد حضور چشمگير توده ھای زحمت 

 در صفوف معترضين خيابانی خواھيم بود، بنابراين کش کارگران و ارتش عظيم بيکاران
 کارگران را طرح مطالبات اساسی کارگری در جنبش کنونی می تواند زمينه حضور طبقاتی

 ی اخيرش با سايت فراموش نکنيم، مير حسين موسوی در مصاحبه. در آينده فراھم کند
 می  به خواست ھای کارگران و معلمان نشان داده است، اين مسئلهتوجه خاصی" کلمه"

 قدرت بسيج مردم معترض از سوی سبزھا ا فعالين کارگری با توجه به توانايی برای متواند
  .دقابل تأمل باش

به موازات طرح مطالبات کارگری، پيگيری و دنبال کردن روند تشکل يابی کارگران نيز 
امری ضروری و اجتناب ناپذير است، سازمان يابی کارگری از سال ھا پيش در محافل 
مختلف کارگری با طرح ھا وايده ھای مختلفی در دستور کار کارگران و فعالين کارگری 

ه ھا خود را در اشکال مختلف تشکل ھای کارگری اعم از قرار گرفته است که اين ايد
  .شورا، سنديکا و کميته ھای کارگری تعريف کرده اند

فارغ از فعاليت ھايی که در عرصه ی تشکل يابی کارگری در سال ھای اخير از سوی 
ًفعالين کارگری حول اشکال مختلف تشکل ھای کارگری صورت گرفته است، و مشخصا 

سنديکای کارگران شرکت واحد تھران و ("ايجاد تشکل مستقل کارگریدر دو مورد به 
انجاميده است، اما معضل تشکل يابی ") سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه"و" حومه

سراسری کارگران ھم چنان به صورت گره کوری در عرصه ی مبارزات کارگری خود 
 در ايران از پيچيدگی خاصی نمايی می کند، اين گره کور به ما می گويد؛ مبارزات کارگری

برخوردار است، اين مبارزات در واحدھای توليدی و خدماتی کوچک و بزرگ در مناطق 
 می تواند يط و سطوح مختلفی ست که نديدن آنھا شرا ويژگی ھا،مختلف کشور دارای

َبه بيراھه بردفعاليت ھای کارگری را   آيا با توجه به وضعيت اختناق و به عنوان مثال. َ



رکوب در جامعه می توان انتظار داشت که مث� کارکنان يک واحد بزرگ توليدی در  س
روز روشن در محيط کار خود اقدام به تشکيل شوراھای مستقل خود نمايند؟ بديھی ست که 

 را  اما می توان فعاليت ھايیبا اوضاع و احوال کنونی نمی توان به اين مھم ھمت گماشت،
می توان در راستای ايجاد ھمين تشکل ھا، دور از چشم حراست در اين خصوص انجام داد، 

کارخانه سازماندھی کرد، بنابراين در راستای تشکيل شوراھای مستقل سراسری از ھم 
اکنون می توان بسترھا و زمينه ھای ايجاد آن را از طريق انتقال آگاھی ھای طبقاتی و 

شکل ھای مستقل کارگری را به ترويج فرھنگ تشکل پذيری و تأکيد بر ضرورت داشتن ت
   .  ھمکاران خود يادآور شد
 نگاه کوتاھی به 83ماه مه سال  دوست کارگری در مراسم اول 60اولين بار بعد از دھه ی 

ا و موافقت ھايی نيز روبرو شد، با مخالفت ھ که مقوله ی ايجاد کميته ھای کارگری داشت
حداقل می تواند تا تشکيل شوراھای يط حاکم اين مقوله به نظر می رسد با توجه شرا

  . فعالين جنبش کارگری باشد کارگران و   ماھم چنان در دستور کارسراسری کارگران 
ًشرايط پليسی حاکم بر جامعه ی ما، مخصوصا حساسيت حکومت بر زندگی و فعاليت 

عناصر کارگری بيش از پيش شدت گرفته است، اگر می خواھيم دخالت ھدفمند، آگاھانه و 
تحو2ت آتی داشته باشيم، می بايست از ھمه ی ابزارھا و مکانيزم ھای  در سيستماتيک

 در کنار فعاليت ھايی که در اشکال رد، بنابراين می توانيمُموجود در اين مسير بھره ب
 به تشکيل کميته ھا يا ھسته مختلف از سوی کارگران و فعالين کارگری صورت می گيرد،

ند در محيط  فعالين کارگری می توان.، ھمت گماريمآن می گذاريدھا و يا ھر نامی که بر 
، به ايجاد چنين کميته ھايی  از ھمکاران خويشجمع ھای کوچکی ترکيب کار خويش با

اين کميته ھا می توانند در جلسات مختلف، مسائل کارگری و از جمله . مبادرت ورزند
 مطالبات مشخص کارگری به درون چگونگی شرکت اگاھانه که می تواند با بردن شعارھا و

 در سخن آخر اين که؛. ارکت مؤثر و محوری داشته باشندتجمعات خيابانی ھمراه باشد، مش
 در آينده می توان شاھد شکل  کارگری،ده ی ايجاد و گسترش شبکه ھای رزمنصورت
 بی ترديد مشارکت .با مطالبات ضد سرمايه داری باشيم" جبھه ی مستقل کارگری"گيری 

  نبايد ناديده گرفت، وجهاکنونی فعالين کارگری و کارگران در وقايع اخير را به ھيچت
ًعناصر کارگری تقريبا در تمامی اعتراضات خيابانی حضور داشتند، آنان با در دست 

، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"، "کارگر زندانی آزاد بايد گردد" گرفتن پ�کاردھايی چون؛ 
ده ھا نفر از کارگران پارس ھمواره در کنار مردم بوده اند، " يشه، ھميشهآزادی انديشه، ھم"

" مرگ بر ديکتاتور" با مسدود کردن جاده مخصوص شعار  ھماھنگخودرو در يک اقدام
 نفر از 30 آنان يورش برده و بيش از  به واسطه ی آن نيروھای امنيتی بهسر دادند، که



 که خوشبختانه اين کارگران در روزھای بعد دکارگران را دستگير و روانه ی زندان کر
آزاد شدند، اما شنيده ھا حکايت از آن دارد که تمامی اين کارگران از کار خود اخراج شده 
اند، جمعی از کارگران ايران خودرو با انتشار اط�عيه ھايی از حرکت اعتراضی مردم 

 نمی  بی ترديد درست،حمايت و سرکوب و کشتار معترضين را محکوم کرده اند، اين ھا
توان مخالف ھمين مشارکت فردی فعالين کارگری در اعتراضات اخير باشم، به ھر حال 

، نمی توان شاھد و ناظر منفعل جمعيت ميليونی که در دفاع از آزادی ھای دمکراتيک بود
 اما ھمان طور که ھمگی بر آن واقفيم، کشته می شوند و يا مورد تجاوز قرار می گيرند،

ن اقداماتی در صورتی می تواند تأثيرات ماھوی در روند حرکت ھای اعتراضی داشته چني
  . سيستماتيک، سراسری و مداوم باشدباشد که

 

 می حاشيه ای بوده است؟ چگونه) وندست کم تاکن(چرا نقش چپ در جنبش کنونی5- 

  د؟توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت کر

 - 1: را به طور مشخص می توان در دو محور جستجو کردد2يل اين موقعيت حاشيه ای 
 که بسياری از کادرھا و فعالين آن بر اثر ضربات سال  در داخلعدم حضور تشکي�ت چپ

  ناخواستهر گرفتند و يا قرا و زندانيان  و سال ھای بعد از آن، يا در رديف جان باختگان60
 و  حاکميت نگاه سنتی- 2  .مه دارد ادا تبعيد ھمچنانتن به مھاجرتی داده اند که اين

�ء  سال گذشته، خ28 چپ که اين دومی می توانست با نقد و جمع بندی طی اقتدارگرا،
 را به نحوی جبران نمايد و برای آينده ی چپ فرجام بھتری وجود تشکي�ت چپ در داخل

 می ترسيم کند، من به جھت اھميت تعيين کننده ی محور دوم در ذيل اين سطور به آن
    . پردازم

  جھتدر حال حاضر موقعيت چپ ھم چنان حاشيه ای ست، چپ تا زمانی که بخواھد به
 و اگر بخواھد نه در  ضد حکومتی در وقايع پس از انتخابات دل خوش کند،ً صرفاگيری

 سودای کسب قدرت کنار جنبش، بلکه بر فراز آن باشد و به جای ھمدلی با جنبش کنونی در
، چاره ای به جز در جا زدن و منزوی ماندن در اين حاشيه نخواھد حزبی خويش باشد

 واقعی منافع  در مسيرمی تواند ، چپ با رويکرد جنبشی و پذيرش ھژمونی کارگریداشت
 سازمان يابی کارگران و  جھت تمام ت�ش خود را در و گام برداردطبقاتی و کارگری

 و جنبش مطالباتی در برابر حاکميت عنوان يک طبقهھدايت و ارتقاء اعتراضات آنان به 
 بسياری از دوستان ھمواره به اين می انديشند که در . به کار گيردسرمايه داری ايران

منازعات و رقابت ھای حزبی چگونه می توانند اتوريته ی خود را اعمال کنند، تو گويی 



بق خواست و کارگران در جامعه ی ايران ھمانند مومی ھستند که می توان آنان را بر ط
اراده ی خويش به ھر شکل ماھيتی درآورد، دوستان ھنوز ھم که ھنوز است در سودای 

، جزميت ھا و دفاع از ساختارھای سنتی و  کارگران ھستند خويش بری ب�منازعرھبر
 ھر منسوخ شده حول تدوين اساسنامه و سازماندھی تشکي�تی ھم چنان جان سختی می کند،

 با قطعيت از آن دفاع می  متعصبانه و وھايی در جيب خود دارندنسخه کدام از اين دوستان 
يشبرد خط کنند، ھر کس بدون اندک شناختی از توده ی کارگران و جامعه ی ايران به پ

بخوانيد کسب قدرت (  می انديشد و با ھدف کسب قدرت سياسیحزبی و سازمانی خود
 خواسته يا رد، سازمانیی گي ناديده م رانبش کارگری جواقعيت ھای درونی )حزبی

 اين جامعه را ناديده می گيرد که؛ از تريبون خود ناخواسته تمام يا بخشی از واقعيت ملموس
کعبه ی  يد که اکثريت مطلق مردم ھمانند ايشان فکر می کنند و تنھا خود رابه ديگران بگو

فکری درون د، در ديگری به واسطه عدم تحمل گرايشات مردم می دانآمال و آرزوھای 
 غير سياسی ترين  با شيوه ھايی عجيب و غريب تر،، و اخت�فات عجيب و غريبسازمانی

ھيچ ربطی به منافع کارگران و کسانی که در دفاع از آزادی ھای انشعاب روی می دھد که 
اجتماعی کشته می شوند ندارد، آن ديگری در انديشه ی در دست گرفتن نبض دانشگاه از 

  ازِبردن خط و خطوط خود است و برای از سر راه برداشتن رقيب پيش منظر خويش و به
   .ھيچ بی اخ�قی ای رويگردان نيست

 مقوله ی استق�ل تشکل ھای ؛ندن اين کهادوستان بر اين باورند و يا در پی باور بسياری از 
 یدر زمين سرمايه داری ندارد، برخکارگری ھيچ معنايی به جز سياست زدايی و يا بازی 

 بر اين باورند که استق�ل تشک�ت کارگری از ديگر احزاب بھتر است باشد اما به ديگر
زعم آنان شامل حزب موعود آنان نخواھد شد، با اين اوصاف معلوم نيست، اين توده ی 
 کارگران می بايست به کدامين حزب اقتدا کنند که مبارزات شان در نزد ايشان مقبول واقع

     شود؟می

 کنونی، به موازات بحران مشروعيت داخلی و خارجی، حاکميت سرمايه داری در شرايط
  فرو می رود،در ايران به صورت فزاينده ای بيش از پيش در گرداب بحران اقتصادی

اخراج و بيکار سازی شدت گرفته است، کارخانه ھا يکی پس از ديگری در معرض 
عودی خود را طی می کند و توده تعطيلی قرار دارند، فاصله ی طبقاتی ھم چنان سير ص

ھای زحمت کش شاھد افت شديد سطح معيشت خويش ھستند، بسياری از کارگران اخراج 
شده به جھت عدم تأمين معاش با فروپاشی خانواده ی خود روبرو ھستند، فقر و فحشا بی داد 

ومت به می کند، اين ھا ھمه در آينده ای نه چندان دور طوفانی سھمگين را برا ی اين حک



 بی ترديد می توان اين اميد را داشت که در آينده ای نه چندان دور ارمغان خواھد آورد و
توده ی زحمت کش و تھی دستان حاشيه ای شھرھا و مح�ت کارگری نيز به صف 

اگر کارگران به ويژه در . معترضين خيابانی بپيوندند و اين ھمان چشم اسفنديار است
م اکنون بتوانند در تشکل ھای نطفه ای ھم چون کميته ھا و يا واحدھای بزرگ صنعتی از ھ

ھسته ھای کارگری متشکل شوند، ما می توانيم به خود اميدوار باشيم که جنبش کارگری در 
 با جمع بندی واقع بينانه  در اين ميان چپ،اسی آينده نقش محوری را ايفا کند،ت�طمات سي

سودای رھبری کارگران، می تواند جنبش مستقل به جای در جا زدن در  ،از عملکرد خويش
کارگری را به رسميت شناخته و در کنار آن رفيقانه گام بردارد، اين برای من و بسياری از 
ّفعالين کارگری می تواند در حد يک آرزويی باشد که تحقق آن با رويکرد کنونی چپ بسيار 

 .دشوار می نمايد

داريم و درس ھايی که از شکست آن گرفته ايم، برای با تجربه ای که از انق5ب بھمن   6- 

   آن که جنبش کنونی مردم به شکست نيانجامد چه می توان کرد؟
 به نحوی رقم خورد که طبقه ی کارگر و پيشروان جنبش 57ھر چند وقايع بعد از بھمن    

ی ھای اجتماعی بيشترين ضربه را متحمل شدند، اما اين شکست تلخ می تواند سکوی پرش
امروز ارتقاء آگاھی و . باشد برای فعا2نی که به دنبال تغييرات ک�ن اجتماعی ھستند

سازمان يابی کارگران می تواند زمينه ساز تغيير و تحو2تی باشد که در آن کارگران به 
 در اوضاع کنونی. ستقل خود حضور يابندصورت طبقه در ميدان کارزار طبقاتی با پرچم م

 کارگری حرف ھای زيادی برای گفتن دارند، امروز آگاھی کارگران کارگران و پيشروان
تجارب ارزنده ی ساليان گذشته اين . نه از بيرون، بلکه از درون به درون صورت می گيرد

را به ما آموخته است که ما کارگران برای کسب اقتدار طبقاتی نيازمند ارگان ھای واقعی 
 ما به تشکل ھای مستقلی است که با فرامينی از با2 اعمال اراده ی خود ھستيم، نياز تاريخی

ساخته نشوند، تشکل ھايی که برآيند نظرات واقعی ما کارگران باشند، نياز اساسی ما 
کارگران در تشکل ھای خود ساخته اين است که؛ انتقادات و پيشنھادات مطرح شده از سوی 

ًخود مستق� تصميم خويش را احزاب و جريانات را به گوش جان بشنويم، اما در نھايت 

 در ھر شرايطی خود تصميم می گيريم که چه ،ی پيشبرد اھداف کارگری اع�م نماييمبرا
 دستور نمی ات طبقاتی خود از ھيچ کس مبارز پيشبردزمان و چرا اعتصاب کنيم، ما برای

. ود نخواھند بائده و حياط خلوت اين و آن ز تشکل ھای خود ساخته ی ما کارگرانگيريم،
خواست ھا و مطالبات ما کارگران برگرفته از شرايط واقعی زندگی ماست، براساس اين 

 .شرايط ما تعيين خواھيم کرد که چه می خواھيم و چه نمی خواھيم



 اين بار ظرفيت اين را 57بر اين اساس، جنبش کارگری با درس آموزی از تجربه ی بھمن 
ر اين کارزار اجتماعی شرکت کند و مشارکت دارد که با مطالبات و تشک�ت مستقل خود د

واقعی خود را در تغييرات ک�ن اجتماعی ايران با تشکيل وزن و صف مستقل خويش معنا 
البته بايد آرزو کرد که شتاب تحو2ت کنونی ايران فرصت چنين امر مھمی را در . کند

 ِ صرفن است که مثل روز روش کارگران و فعالين کارگریاختيار ما قرار دھد، برای ما
  خواھد بود که از پی ريزی تشک�ت مستقل به نفع کسانیًتغيير حاکميت در ايران عمدتا

 سرمايه داری  حاکميت و تأثيرات بنيان کن آن در تقابل جدی با با ساختار شورايیکارگری
 .در ھراسند

 

 

 

 

 

 

 

 

  


